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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimento ao Pregão Eletrônico 66-2019
1 mensagem

vantenor <vantenor@megamixgo.com.br> 19 de junho de 2019 15:12
Para: pregoes.sml@gmail.com

Boa tarde Sra. Pregoeira,

 

Solicitamos esclarecimento ao Pregão Eletrônico 66/2019 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PELO SISTEMA A FRIO
E MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELO EQUIPAMENTO PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE
SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E SEUS DISTRITOS.

 

Estamos com duvidas no ANEXO 1-A DO TERMO DE REFERENCIA, em especifico, em dois itens na especificaçao da
maquina de demarcaçao viaria.

 

No lote 01,

 

item MOTOR COMPRESSOR:

Segue a descriaçao do edital: Motor a diesel, capacidade de 23 Hps, 3.600 RPM, 3 cilindros, refrigerado a água, modelo
3TNV70, partida elétrica, alternador 12 volts..  Gostariamos de saber o por que da exigencia desse modelo especifico
para o motor, sendo que há varios modelos que atendem na integra ao solicitado em edital. Cada fabricante de maquina
trabalha com um fabricante diferente de motor, entao entendemos que não se pode exigir um modelo especifico, pois o
mesmo é usado por um único fabricante. Gostariamos que fosse revista essa questao para não se haver um
direcionamento para apenas um fabricante.

 

Item SISTEMA PNEUMÁTICO:

Segue descriçao do edital: 01 (uma) Pistola manual longa, duplo estágio, genuinamente nacional, para pintura de guias
de sarjetas, legendas, passagem de pedestres, postes, muros, setas, legendas e demais serviços manuais,
especialmente desenvolvida para esta finalidade, Corpo da pistola fabricada em material leve e tubulação em inox com
triplo estágio um para Ar, um para limpeza e um para pulverizar a tinta, com bico para pintura em RCC e tungstênio
temperado para alta resistência à abrasão.

Na descriçao esta com a informaçao que a pistola é duplo estagio e triplo estagio. A pistola ela é duplo ou triplo, não tem
como ser as duas. Entao gostariamos que nos informasse qual modelo de pistola a Prefeitura esta solicitado, se é duplo
estagio ou triplo estagio.

 

3.4. Assistência Técnica: 3.4.1. A Assistência Técnica dos equipamentos, deverá ser prestada na cidade de Porto Velho,
de segunda a sexta-feira inclusive finais de semanas e feriados (se necessário), e será sem ônus para SEMTRAN,
durante o período de garantia.

Gostariamos de saber a necessidade de se ter uma assistencia tecnica na cidade de Porto Velho. Esses equipamentos
são de baixa produçao, e não de alta produçao como veiculos e equipamentos pesados, entao não há necessidade de
se ter uma assistencia tecnica em todas as cidades ou capitais do Brasil. A maioria dos fabricantes de Maquina de
Demarcaçao Viaria presta assitencia tecnica direto de fabrica, com o prazo de ate 48 hrs após o solicitado pela
prefeitura, assim o tecnico se descola ate o local para prestar a manunteçao necessaria. Esse tipo de maquinario, da
pouco defeito e pouca manutençao, entao gostariamos de solicitar que fosse alterado para assistencia tecnica in-loco a
pos a solicitaçao da Prefeitura e não que se haja uma assistencia tecnica na cidade, assim abriria ampla concorrencia a
todos os fabricantes.

 

Att,
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