Prefeitura Municipal de São Carlos
Departamento de Procedimentos Licitatórios
Seção de Licitações
“São Carlos, Capital da Tecnologia”

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019
PROCESSO Nº 28123/2018
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14h25, reuniu-se na Sala de Licitações, a Equipe de Apoio ao
Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa
ENGEMAQ, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de
pneus, protetores e câmaras para de acordo com a necessidade dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de
São Carlos, por um período de 12 (doze) meses.
Questionamento 1:
Temos o interesse de participar do pregão eletrônico supracitado, porem para melhor atender as necessidades
deste órgão, gostaríamos que confirmassem qual é a descrição correta de alguns dos LOTES 3,6 E 7.
No lote 3, o item 2 - 17.5x24 - E3/L3 - 20 LONAS - Esta com a descrição do pneu incorreto, geralmente nessa
medida seria o desenho R-4.
No lote 6, os itens 9 e 10 esta sendo solicitado pneus radiais, e no mercado só foram encontrados pneus
convencionais para essas medidas. E no lote 7, o item 4 esta com a medida incorreta.
Por gentileza confirmar as especificações.
Resposta:
a) Quanto ao lote 3, o item 2 - 17.5x24 - E3/L3 - 20 LONAS
Este pneu é utilizado na máquina MAQ084 - NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA- LB90 - N8AH19448
b) No lote 6, os itens 9 e 10 esta sendo solicitado pneus radiais, e no mercado só foram encontrados pneus convencionais
para essas medidas.
Está correto, o pneu é comum e não radial. O termo será readequado.
c) Lote 7, o item 4 esta com a medida incorreta
Está correto, tal medida será retirada do certame. O termo será readequado.
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração,
para conhecimento público.
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