From: Hugo C Freitag <licitacao.hugo@alcidescarneiro.com>
Date: ter, 27 de nov de 2018 às 10:49
Subject: Re: DUVIDA _ ref Valor - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.
635/2018
To: <licitacao@lefeambulancias.com.br>

Bom dia.
Seguem as respostas aos questionamentos:
j. Cópia da Carteira de Habilitação Categoria “D” e Certificado do Curso de Especialização de
Condução de Veículos de Emergência (Resolução CONTRAN nº 168 de 14/12/2004) do(s)
motorista(s);
podem ser cópia comum sem ser autenticadas de ambos ? Carteira e Certificado ?

Resposta: Em relação a disposição dos documentos, conforme descrito no
item 7,1 do edital:
"Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação de órgão da
imprensa, na forma da lei, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do
processo administrativo;
Portanto, os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas.
em relação aos valores :
o valor de 151.200,00 será mensal pelas 04 ambulâncias ?

Resposta: Em relação ao valor: O valor de R$ 151.200,00 é para locação
das 04 ambulâncias no período de 1(um) mês, que perfazem o valor total
estimado para o período de 12(doze) meses de R$ 1.814.400,00.
Em ter, 27 de nov de 2018 às 09:05, Marisa Cordeiro
<licitacao@lefeambulancias.com.br> escreveu:
em relação aos valores :
o valor de 151.200,00 será mensal pelas 04 ambulâncias ?
att,

--Marisa COrdeiro
Representante Comercial
21 2704-4447 / 21 97514-0528
Em 27/11/2018 08:59, Marisa Cordeiro escreveu:

Bom dia , em relação ao item :
j. Cópia da Carteira de Habilitação Categoria “D” e Certificado do Curso de
Especialização de Condução de Veículos de Emergência (Resolução CONTRAN nº
168 de 14/12/2004) do(s) motorista(s);
podem ser cópia comum sem ser autenticadas de ambos ? Carteira e Certificado ?
aguardo retorno
att,
-Marisa COrdeiro
Representante Comercial
21 2704-4447 / 21 97514-0528

-Atenciosamente,
Hugo Carneiro Freitag
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