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  São Paulo/SP, 06 de Março de 2023. 

 

 

À  

Câmara Municipal de Natividade da Serra - SP 

Ref.: Pedido de esclarecimento referente ao Pregão Presencial N° 001/2023. 

 

Prezados Senhores. 

 

DOS FATOS 

 

 A empresa LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ N° 

40.796.095/0001-06, com sede à Rua Sena Madureira, n° 136 – Vila Clementino – São Paulo/ SP, 

fone (81) 31944012, vem por meio desta, solicitar um ajuste no TERMO DE REFERÊNCIA do 

referido Edital. No mesmo consta “tanque de combustível superior a 46 litros” e “central multimídia 

com tela de 8” ou superior” e o veículo em que pretendemos participar do referido certame, possui 

tanque de combustível de 44 litros e central multimídia com tela de 7”. Como o nosso motor é 1.0 

turbo com 116 CV, o que faz com que o veículo se torne bem mais econômico essa diferença de 2 

litros não irá causar nenhum prejuízo ao órgão licitante, já que a engenharia da montadora realizou 

estudos que comprovam que um tanque de 44 litros é suficiente para uma boa autonomia. Em relação 

a central multimídia de 7’’ acreditamos que essa diferença de 1’’ não irá deixar de atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Natividade da Serra já que não altera em nada a 

funcionalidade da central multimídia.    

 

DO PEDIDO 

 

 Diante do exposto, solicitamos a alteração do tanque de combustível de 46 LITROS para 

44 LITROS e a CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA DE 8’’ para CENTRAL MULTIMÍDIA COM 

TELA DE 7’’. 

 

Reconhecemos a necessidade da Câmara Municipal de Natividade da Serra em adquirir o veículo e 

declaramos que o nosso interesse é de tornar o certame aberto a uma maior concorrência. 

 

Pede deferimento, 

 

Dados para Contato: 

Nome: Maria Eduarda Tenório 

Fone: (81) 31944012 

         (81) 991965354 

E-mail: spvendasdiretas@pedragon.com.br ou eduarda@pedragon.com.br 
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______________________________________ 

Maria Eduarda Tenório de Andrade Oliveira 

Consultora de Vendas 

RG n.°: 7533823 SDS/PE 

CPF n.°: 074.048.134-76 
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