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RE: JAGUARUNA/SC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020 - ABERTURA DIA
10/03/2020 ÁS 09:00 HORAS

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Sex, 06/03/2020 10:40
Para:  Modelo Pneus - Eduarda <licitacao4@modelopneus.com.br>
Prezada, bom dia!

Em resposta ao questionamento infra, temos a esclarecer que:

1. O item 11 do Edital de Pregão nº 40/2019-PMJ, apresentou um erro
de digitação constatado por este departamento, o que logo
levaria a alteração e prorrogação do edital. Devido a urgência
da realização do certame e não havendo tempo hábil para uma
eventual prorrogação, fica anulado o referido item do presente
processo licitatório. O aviso será publicado na página oficial
do município.

2. O pneu a ser cotado será para o uso em estradas de terra e
asfaltas, visto que o sistema viário do Município é
diversificado quanto ao tipo de estradas.

 Quanto as publicações relacionadas aos Processos Licitatórios
(sendo estas de esclarecimentos, ou quaisquer sejam), informamos
que são disponibilizadas na página oficial do Município para
acompanhamento dos licitantes interessados e população em geral,
visando a transparência aos atos administrativos, respeitando
assim o princípio da publicidade abordado em nossa Constituição
Federal.

Favor, acusar o recebimento.

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC
Setor de Licitação
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000
Fone:(48)3624-8422/3624-0132

De: Modelo Pneus - Eduarda <licitacao4@modelopneus.com.br>
Enviado: quinta-feira, 5 de março de 2020 11:39
Para: licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: JAGUARUNA/SC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020 - ABERTURA DIA 10/03/2020 ÁS 09:00 HORAS
 
AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC
A/C: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RFTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020 – AQUISIÇÃO DE PNEUS – ABERTURA DIA 10/03/2020 ÁS 09:00
HORAS
 
Prezados, Bom dia!
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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:
 

1.       No item 11 está sendo solicitado “PNEU 12.5-80 18 LONAS (RETRO) SEM CAMARA”. O pneu a ser
cotado deve ser de 10 ou 12 lonas?

 
2.       No item 27 está sendo solicitado “PNEU 295X80 22.5 16 LONAS BORRACHUDO”. O pneu a ser

cotado deve ser para uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou para uso apenas em estradas
pavimentadas (RODOVIÁRIO)?
 
·         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,

 


