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De : CPL Comiss��o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: PREGÃO 31/2018-SSP-DF - PEDIDO ESCLARACIMENTO FREEDOM

Para : robson loureiro <robson.loureiro@freedomhonda.com.br>

Zimbra 73134708191@ssp.df.gov.br

Re: PREGÃO 31/2018-SSP-DF - PEDIDO ESCLARACIMENTO FREEDOM

Qui, 22 de nov de 2018 10:40

 
Senhor Licitante, 
Será aceito o baú de 80 litros, sendo considerado a instalação por parafuso um acoplamento rápido. 
Brasília, 22/11/2018
Gabriella Alves da Cunha
Pregoeira. 
 

De: "robson loureiro" <robson.loureiro@freedomhonda.com.br>
 Para: "CPL Comissão Permanente de" <licitacoes@ssp.df.gov.br>

 Enviadas: Quarta-feira, 21 de novembro de 2018 18:16:02
 Assunto: PREGÃO 31/2018-SSP-DF - PEDIDO ESCLARACIMENTO FREEDOM

  
Ao
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2018 – SSP-DF

  
FREEDOM MOTORS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA HONDA, situada na Qd.
3C, Área Especial 19, Lote 75, Setor de Indústria e Abastecimento, Guará, CEP 71.200-035, em Brasília-DF, registrada
no CNPJ do M.F. sob o nº 04.719.284/0001-21, e, na qualidade de empresa interessada em participar do Processo em
epígrafe, faz

  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  
Analisando as especificações técnicas do 'ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA' do Edital em comento, mais precisamente
nos subitens '5.1.4' e '5.1.5', temos:

5.1.4. Suporte traseiro em material plástico de alta resistência, podendo ser de série ou adaptado (rack), fixado ao bagageiro da motocicleta por meio de parafusos e
travas, com encaixe para lingueta de fixação do bauleto, proporcionando o travamento através de tranca com chave. O rack permanecerá fixo na motocicleta e deverá
permitir o acoplamento rápido do bauleto;

5.1.5. O bagageiro (bauleto) deverá medir 55cm de altura, largura 45cm e profundidade 40cm, capacidade volumétrica não inferior a 25 (vinte e cinco) e não superior a 80
(oitenta litros), peça única, impermeável, fabricado em polipropileno, na cor preta, com duas chaves únicas para abertura e fechamento da tampa;

Ocorre que, não encontramos no mercado um baú que atenda na plenitude às exigência técnicas dos dois subitens descritos acima. No subitem '5.1.4' tem-se a
exigência de base em plástico para fixação do baú, com dispositivo que permita o acoplamento rápido. Vale informar que tal dispositivo existe em abundância no
mercado, todavia não nas dimensões do baú prescristas no subitem '5.1. 5'.

  
Já no subitem '5.1.5', tem-se as dimensões do baú, porém, pelas medidas postas (55 cm X 45 cm X 40 cm) e aplicando a aritmética exata, resulta em um volume de 99
litros, e as prescrições limitam o baú em - no máximo - 80 litros.

  
Por oportuno, vale informar que encontramos no mercado baú com 80 litros - em polipropileno e na cor preta -, conforme se exige - mas não com sistema de
acoplamento rápido.

  
Dai, consultamos: Podemos equipar as motocicletas com baú de 25 litros - conforme faculta o Edital, em polipropileno e com sistema de acoplamento rápido?

 Ou podemos instalar um baú de 80 litros - também em polipropileno - todavia sem o sistema de acoplamento rápido?    
  

Sendo para o momento.
  

Freedom Motors
 Robson Loureiro 
 Tel: 61-98151 1992 ou 61-98104 9099 

 E-mail: robson.loureiro@freedomhonda.com.br
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