
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ABERTURA DIA
02/01/2020 ÁS 09:00 HORAS

Modelo Pneus - Eduarda <licitacao4@modelopneus.com.br>
Qui, 26/12/2019 10:49
Para:  licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>

AO MUNICIPIO DE JAGUARUNA/SC
A/C: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RFTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 – AQUISIÇÃO DE PNEUS – ABERTURA DIA 02/01/2020 ÁS 09:00
HORAS
 
Prezados, Boa Tarde!

A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.610.682/0001-26, sediada a Rua Mal. Humberto
de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, interessada em
par�cipar do pregão acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:
 

·        Solicitamos arquivo eletrônico para digitação de proposta referente ao
Pregão Presencial nº 040/2019.

 
1.       Para o item 02: está faltando a medida ca câmara necessaria.

 
2.       Para o item 03: as câmara de ar para pneus 10.00x20 e 9.00x20 possuem preços e modelos

diferentes. Sugiro que seja divido o item e solicitado uma câmara de ar por item.
 

3.       Para o item 04: as câmara de ar para pneus aros 13/14/15 possuem preços e modelos diferentes.
Sugiro que seja divido o item e solicitado uma câmara de ar por item.

 
4.       Para o item 05: as câmara de ar com bico de borracha e de metal possuem preços e modelos

diferentes. Sugiro que seja divido o item e solicitado uma câmara de ar por item.
 

5.       Para o item 06: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?
 

6.       Para o item 07: dentre as marcas nacionais, temos conhecimento de pneus com no máximo 10
lonas. Favor verificar.

 
7.       Para o item 08: dentre as marcas nacionais, temos conhecimento de pneus com no máximo 12

lonas. Favor verificar.
 

8.       Para o item 19: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?
Para uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou para uso apenas em estradas pavimentadas
(RODOVIÁRIO)? Trabalhamos com marcas nacionais, e dentre estas, para esta medida, borrachudo,
temos conhecimento apenas de pneus para uso rodoviário. Para uso em terreno misto, temos
conhecimento apenas de pneu des�nado a eixos direcionais e livres com tração moderada, sendo
que, o mesmo pode ser usado em todos os eixos.

 
9.       Para o item 22: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?

Para uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou para uso apenas em estradas pavimentadas
(RODOVIÁRIO)?

 
10.   Para o item 24: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?

Deve ser de 10 ou 12 lonas?
 

11.   Para o item 25: o pneu a ser cotado deve ser de 08 ou 10 lonas.
 



12.   Para o item 27: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?
 

13.   Para o item 28: os protetores para pneus aros 16/20/24/25 possuem preços e modelos diferentes.
Sugiro que seja divido o item e solicitado um protetor por item.

 
 
·         Para evitar disputa desonesta entre as licitantes, e visando o melhor para o município, peço

que os esclarecimentos prestados sejam publicados junto ao edital para que todos tenham
conhecimento das respostas dos mesmos e cotem o produto mais adequado ao uso do
município.

 
Certos de vossa atenção e colaboração, ficamos no aguardo de um breve retorno para que possamos
elaborar nossa proposta da melhor maneira possível.
 
Atenciosamente,

 


