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Junk 
Boa tarde, referente ao Edital de Licitação 

- 

- 	 PREGAO ELETRONICO n 9 . 20/2020 

_) Mensagens idas e velhas 	PROCESSO n 2 . 46/2020, onde é objeto do mesmo a aquisição de um 

	

- 	

-  
otd-messages 	

veículo sedan Okm,informamos que não dispomos de:motorizações 
1 

superiores ou igual ao exigido (1.6), sendo que nosso si  Sedans que compoe 

a gama são 1.8, nesnte caso os preços ficariam acima do valor mínimo 
exigido. 

Solicito se possivel alteração para motorizaço exigida de 1.6 para 1.3 ,e 

também a retirada de kits de vidros elétricos,farois de milha, rodas de liga 

leve,luzes indicadoras de direção ,pois alavancaria os valores mínimos, 

impossibilitando a nossa participação. 
Desde já agradeço 

Marcos Alberto 
47988120256 

Este emaii foi escaneado pelo Avast antivírus. 
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Assunto 	Retificação email(ortografia) 

De 	 Marcos c marcos.  stekLain©fiatverita. com . br> 

Para 	<licitacaopmcm.pr.gov.br > 

Data 	06-052020 9:21 em 

Prioridade Normal 

Bom dia, no email anterior, solicitamos algumas alterações das caracterfscas do veículo sedan do edital 

PREGÃO ELETRÔNICO n. 20/2020 	 000075 
PROCESSO n. 4612020, que foram com erros de ortografia. Onde consta Valores Mínimos deve constar Valores Máximos. 

Sem mais 
Marcos Alberto 
47988120255 
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