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A
 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
 
 
PREGÃO 02/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com manutenção,
sem fornecimento de condutores e combustível, para atender as demandas e programas institucionais da Agência
de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS.   

 
A CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.780/0001-16, vem solicitar os seguintes esclarecimentos referente ao
objeto acima conforme segue:
 
 
Referente ao Anexo TERMO DE REFERÊNCIA:

 

Item 3 e 4 – Caminhão Baú:

O edital informa que o revestimento interno deve ser liso e com ripamento em madeira. Diante do exposto,
questionamos se Baú com ripamento galvanizado serão aceitos?        

 

Item 5 – Caminhão Munck:

Para melhor atendê-los, questionamos o tipo de carroceria para este caminhão e qual produto será

transportado.  

 

Atenciosamente,

 

Licitações Públicas

(11) 2377-8068 

www.csbrasilservicos.com.br 

 

 

AVISO LEGAL: “Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas
endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou

http://www.csbrasilservicos.com.br/


retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato
o material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei”.  
LEGAL NOTICE: “This message and attachments are destined only to the addressed individuals and
may contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these
documents to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had
access, under penalty of accountability by the law.”  
RENUNCIA: “Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley.”


