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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
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1 mensagem

Adelino Siton <gestorgoverno@buriticaminhoes.com.br> 13 de março de 2020 16:22
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: Yedda Assumpção <yedda@buriticaminhoes.com.br>, Elinilde Lima <governo@buriticaminhoes.com.br>

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020/SML/PVH

         Processo Adm nº 02.00088/2019

 

Anexo I do Edital – Ampla concorrência

 

Lote 02 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE.

Neste lote 02 se pede “caçamba basculante de 06 m3; com ACIONAMENTO INDIRETO TIPO LEQUE”.

Por se tratar de equipamento do tipo leve, o acionamento do basculamento se dá da forma direta, sem leque. Nos
fornecedores deste tipo de equipamento não encontramos possível fornecedor nas condições pedidas pelo edital, logo,
pedimos adequação deste equipamento;

 

Lote 04 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR.

Neste lote se pede “bancos e volante revestidos em couro”. Ocorre, Sr Pregoeiro, que a engenharia da fábrica informa
que os bancos podem ser revestido em tecido plástico  que imita o couro, mas não é couro. O revestimento em couro não
se adapta ao serviço pesado por requerer manutenção com tratamento exclusivo por pastas especiais que evitam o
endurecimento e o envelhecimento precoce. Quanto ao volante existe  estudo que define o material de composição do
material do volante ser o mais adequado, tendo em vista que este material deverá ter a aderência necessária para que o
motorista possa executar as manobras com segurança.

Neste caso pedimos que o material dos bancos e do volante seja o de produção original do fabricante para que o veículo
mentenha as condições de segurança.

 

A transmissão deste tipo de veículo é originalmente automatizada ou automática para dar conforto e segurança ao
operador motorista e evitar danos ao veículo com choques bruscos de acionamento do trem-de-força do veículo.

Neste caso se pede manter as condições fornecidas pelo fabricante.

 

Lote 07 VAÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK LEVE CABINE METÁLICA. No final do enunciado das especificações pede:

“OBSERVAÇÃO: o munck deverá ser instalado  sem ônus, ao item 16, antes de ser entregue ao contratante.”

 

Do que se trata com esta observação?

 

Para haver igualdade entre veículos para emprego similar,  de marcas diferentes, solicitamos tratamento igual para todos,
mantendo as especificações básicas de cada fabricante por isto gerará segurança, economia e durabilidade dos veículos.
É O QUE PEDIMOS.

 

No aguardo,
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Atenciosamente,

 

Adelino Siton

Vendas a Governo
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