
De: Wladimir A. Almada [mailto:wladimir@aguzmarine.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2016 16:36 
Para: projetos@vds.com.br 
Cc: rogerio@aguz.com.br; breno@aguz.com.br 
Assunto: Questionamentos sobre Pregão presencial 

 

Prezado Rafael, 
  
Boa tarde. 
  
Temos interesse em participar do Pregão Presencial 002/Veleiros do Sul/2016 - 
Expediente nº 002/VDS/2016, porém nossa embarcação, por ser de uma nova 
concepção, tem alguns diferenciais com relação ao que foi especificado  no Anexo 1 
Item 2. Devido a isso faço os seguintes questionamentos: 
  
1) Na descrição consta “Bote semirrígido com casco de fibra de vidro, cor branco, com 
a parte inflável em tecido PVC hypalon, EVA ou similar”; No nosso bote o material não 
é inflável, é fibra rígida com proteção feita atrávés de mangotes em várias camadas 
sendo a última em tecido para evitar choque de fibra com fibra. Poderemos participar 
do pregão devido a essa diferença de material? 
  
2) Na descrição consta “com comprimento entre 5.00m e 5.80m, largura mínima 
2.00m e máxima de 2,40m, medidas mínimas internas de 1,50m e máxima 2,00m”; 
Nosso bote apresenta pequena variação de medidas externas em relação ao que é 
pedido, mantendo as dimensões internas solicitadas. Esses dimensionais podem ser 
aceitos? 
  
3) Na descrição consta “com os seguintes acessórios: bomba de inflar (fole), ... kit de 
reparos composto por cola, catalizador, remendo na cor do material do casco, lixa, 
espátula”. No nosso bote esses itens são dispensáveis pois não há a necessidade de 
reparos. Há algum impecilho com relação ao não fornecimento desse kit? 
  
No aguardo de sua resposta, 
  
Atenciosamente; 
Wladimir Alexandre Almada 
Dpto. Comercial 
AGUZ PRO  
Telefone: 11 2167-4021 / 11 98699-1480 
wladimir@aguz.com.br 
www.aguz.com.br 
 

De: Projetos - VDS [mailto:projetos@vds.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 25 de agosto de 2016 10:07 
Para: 'Wladimir A. Almada' <wladimir@aguzmarine.com.br> 
Assunto: Questionamentos sobre Pregão presencial 

 
Porto Alegre, 25 de agosto de 2016. 
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Senhor Fornecedor da Empresa Aguz Pro, 
 

 

Agradecemos vosso interesse na participação do Pregão e, em resposta ao seu 
questionamento, referente ao fornecimento de botes com motorização, INFORMAMOS QUE 
serão aceitos os PRODUTOS QUE ATENDAM as especificações descritas no Termo de 
Referência ANEXO AO EDITAL, ou, AINDA EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM especificações 
técnicas descritas em edital. 
 

ASSIM, O OBJETO DEVE ATENDER MINIMANTE AO DESCRITO EM EDITAL.  
 

No entanto, pelo que se depreende o produto descrito por vossa senhoria, que relata barco 
que não é inflável, isto de plano descaracteriza o objeto pretendido pelo Veleiros do Sul, 
sendo, desta forma, objeto diferente do pretendido. 
 

Isto se aplica, também, quanto ao seu tamanho e demais especificações elencadas nas 
questões levantadas nos itens "2" e "3" do seu pedido de esclarecimentos. 
 

ASSIM, SENDO O QUE SE APRESENTAVA PARA O MOMENTO, COLOCAMOS-NOS ÀS ORDENS 
PARA O QUE FOR PRECISO. 
 
 

ATENCIOSAMENTE, 
 

VDS 

 


