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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 24/2021 

Prezados, 

 A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, com matriz estabele-

cida na Av. Pastor Martin Luther King Jr., n° 126. Sala 301-B, Bloco 1, Parte, Del Castilho, Rio 

de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820.448/0001-36 e com filial na Av. Engenheiro 

Fuad Rassi, nº 726 – Bairro: Vila Jaraguá, Goiania / GO    CEP: 74655-030, inscrita no CNPJ/MF 

nº 35.820.448/0023-41, doravante denominada “WHITE MARTINS”, vem, tempestivamente, soli-

citar esclarecimentos quando o Pedido de Cotação Nº 24/2021 desta estimada Fundação, pelas 

razões fáticas, técnicas a seguir delineadas, tendo em vista os vícios verificados no edital, que 

se não sanados poderão contaminar os atos sucessivos.                  

I  – MOTIVOS  QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE SOLICITAÇÃO DE ES-

CLARECIMENTO. 

A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura da tomada de preço em referência, que tem 

por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO  CONTINU-

ADO DE GASES MEDICINAIS EM FORNECIMENTO DE CILINDROS E TANQUES CRIOGÊNICOS e, na 

condição de interessada em participar da disputa para o atendimento deste objeto, analisou os termos do 

edital.  

 Após acurada leitura, foram identificadas que não consta na carta cotação o item oxigê-

nio líquido para apresentação de proposta de preço. Este item é acondicionado em Tanques 

criogênicos estacionários, item que é objeto do termo de referência: 
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Também não está claro na carta cotação as responsabilidades civis de construção da base para 
instalação do tanque. 

 Outro ponto importante que não consta no documento é a definição de prazo para conclusão da 
instalação dos equipamentos e data de  inicio de fornecimento. 

 Por todo o exposto, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o 
correto desenvolvimento do certame, aguardamos um pronunciamento por parte de V.Sa. com a 
brevidade que o assunto exige. 

Atenciosamente, 


