
14/08/2019 Gmail - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2019 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ABERTURA DIA 15/08/2019 ÁS 09:30 HORAS

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ba7bdc6b4f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1641843210361207294&simpl=msg-f%3A16418432… 1/2

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2019 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ABERTURA DIA
15/08/2019 ÁS 09:30 HORAS
2 mensagens

Modelo Pneus - Eduarda <licitacao4@modelopneus.com.br> 14 de agosto de 2019 07:55
Para: pregoes.sml@gmail.com

AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO

A/C: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RFTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2019 – AQUISIÇÃO DE PNEUS – ABERTURA DIA 15/08/2019 ÁS 09:30
HORAS

 

Prezados, Bom Dia!

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 participar do pregão
acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

 

Para o item 02: 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 o item 04: 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 o item 09: Trabalhamos com marcas nacionais, e dentre estas, para esta medida, temos conhecimento
de pneus com 10, 12, 16, 20, 24, e 28 lonas. Qual deverá ser cotado?

 

Para o item 71: O pneu a ser cotado deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?

 

Para o item 73: 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 o item 78: Trabalhamos com marcas nacionais, e dentre estas, para esta medida, temos conhecimento
de pneus com 06, 08 e 12 lonas. Qual deverá ser cotado?

 

Para o item 80: O “R” junto a medida refere-se apenas ao aro/raio e o pneu deve ser convencional ou o pneu
a ser cotado deve ser radial?

 

Para o item 82: O “R” junto a medida refere-se apenas ao aro/raio e o pneu deve ser convencional ou o pneu
a ser cotado deve ser radial?

 

·         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
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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,

 

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> 14 de agosto de 2019 08:48
Para: Modelo Pneus - Eduarda <licitacao4@modelopneus.com.br>

Bom dia, favor aguardar a resposta, pois enviarei o esclarecimento para o setor responsável pela descrição do
objeto.

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


