
Assunto
Re: Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO
ELETRONICO N.º PMC 47/2022

De Bruno - Transportes <frotas@pmc.sc.gov.br>
Para <documentos@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-05-31 11:12

Bom dia,

Item 13, carga máxima será de 92.

Item 39, carga máxima será de 95.

Item 41 e 43 estão repetidos igualmente ocorrido com os itens 42 e 41, ocorrido por motivos de que, o termo de refência foi acrescentado de
acordo com a demanda de cada secretaria, então foram repetidos itens que cada secretaria necessita de cada item, porntanto, considerar
apenas a quantidade somada nos itens repetidos.

Item 46 retirar a descrição contendo liso.

Item 49, confere com as impugnações.

att,

--

           Bruno Koch
Prefeitura Municipal de Canoinhas
       Setor de Transportes
         (47)3621-7709

Em 2022-05-25 08:46, documentos@pmc.sc.gov.br escreveu:

Bom dia Bruno, conforme contato telefônico, segue para vossa analise.

ATT

Marciano

-------- Mensagem original --------

Assunto:ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO N.º PMC 47/2022
Data:2022-05-24 17:04

De:João Marco Krieck de Souza <joaoaco@gmail.com>
Para:documentos@pmc.sc.gov.br

Prezado, boa tarde!

Gostaria  de solicitar  alguns esclarecimentos referente ao PE 47/2022,  OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS E
AUTOMÓVEIS  DESTA  PREFEITURA,  FUNDOS  E  FUNDAÇÕES  MUNICIPAIS,  CORPO
DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E CIVIL.

Item 13: PNEU 205/60/16 Novo,  aprovado  pelo  inmetro,  garantia  de  05  anos  contra  defeitos  de
fabricação  (conforme código  de  defesa  do  consumidor),  deverá  conter  em alto  relevo as  seguintes
especificações: Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo
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o índice "Q"; símbolo do INMETRO, Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; índice de
tração (traction)  "A" ou "B";  índice de temperatura (temperature)  "A" ou "B" ;  índice de desgaste
(treadwear) igual ou superior a 200.

Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 92, favor verificar.

Item 39: PNEU 215/50/R17 Novo,  aprovado pelo  inmetro,  garantia  de 05 anos contra  defeitos  de
fabricação  (conforme código  de  defesa  do  consumidor),  deverá  conter  em alto  relevo as  seguintes
especificações: Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo o
índice "Q"; símbolo do INMETRO, Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses.

Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 95, favor verificar.

Item  41: CONJUNTO    CONTENDO    01    PNEU,  01    CÂMARA    E    01  PROTETOR,
CONFORME DESCRITO ABAIXO: Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L-
3 –  novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para  o pneu é de 03 anos para a câmara contra
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do consumidor) – com capacidade de  carga  mínima
de  7.000  kg.  (10km/h) por pneu, com escultura com profundidade mínima de 27,00 mm. 01 (uma)
câmara de ar para pneu 17.5XR25 nova. 01 (um) protetor para pneu 17.5XR25 novo. Utilização: Pá
carregadeira. 08 UND, R$ 7.912,00

Item  43: CONJUNTO    CONTENDO    01    PNEU,  01    CÂMARA    E    01  PROTETOR,
CONFORME DESCRITO ABAIXO: Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L-
3 –  novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para  o pneu é de 03 anos para a câmara contra
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do consumidor) – com capacidade de  carga  mínima
de  7.000  kg.  (10km/h) por pneu, com escultura com profundidade mínima de 27,00 mm. 01 (uma)
câmara de ar para pneu 17.5XR25 nova. 01 (um) protetor para pneu 17.5XR25 novo. Utilização: Pá
carregadeira. 24 UND, R$ 14.229,00

Dois itens com o mesmo descritivo, porém um deles com quase o dobro do valor, talvez haja algum
equívoco na descrição?

Item 42: PNEU 295/80 R 22.5 Borrachudos 16 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de
estrada - pneu para uso sem câmara (não será aceito pneu misto).  Deverá conter em alto relevo as
seguintes especificações: Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior a 12 meses.
100 UND, R$ 3.320,97

Item 44: PNEU 295/80 R 22.5 Borrachudos 16 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de
estrada - pneu para uso sem câmara (não será aceito pneu misto).  Deverá conter em alto relevo as
seguintes especificações: Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 66
UND, R$ 2.952,56

Dois  itens com o mesmo descritivo,  porém com valores  diferentes,  talvez haja algum equívoco na
descrição?

Item 46: PNEU 12 X 16.5 R4 Liso, 12 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de estrada -
pneu para  uso  sem câmara.  Deverá  conter  símbolo  do Inmetro,  data  de  fabricação na  entrega  não
superior a 12 meses.

Pneu com descrição R4 não existe liso ou (slick)

Item 49: PNEU 205/60R15 94H M+S ATR Novo,  aprovado   pelo   inmetro,   garantia   de   05  anos
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contra defeitos    de   fabricação    (conforme   código   de   defesa    do consumidor),   deverá   conter
em   alto   relevo   as   seguintes especificações:
Data de fabricação na entrega não superior a 12  meses; símbolo do INMETRO.
Utilização: Camionete CBMSC

Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 95, também não seria necessário
o descritivo M+S (MUD SNOW), traduzindo, Neve Lama, pois a descrição ATR já supre a necessidade
de vosso município, favor verificar.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Grato pela compreensão!

Att:
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Assunto
Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO
N.º PMC 47/2022

De <documentos@pmc.sc.gov.br>
Para João Marco Krieck de Souza <joaoaco@gmail.com>
Data 2022-05-31 14:41

Boa tarde, segue resposta ao questionamento:

Bom dia,

Item 13, carga máxima será de 92.

Item 39, carga máxima será de 95.

Item 41 e 43 estão repetidos igualmente ocorrido com os itens 42 e 41, ocorrido por motivos de que, o termo de refência foi acrescentado de
acordo com a demanda de cada secretaria, então foram repetidos itens que cada secretaria necessita de cada item, porntanto, considerar
apenas a quantidade somada nos itens repetidos.

Item 46 retirar a descrição contendo liso.

Item 49, confere com as impugnações.

att,

Desta forma, será necessário publicar uma alteração no Termo de Referência, buscando adequar a especificação dos itens, de acordo com as
orientações do Departamento de Transportes.

--

           Bruno Koch
Prefeitura Municipal de Canoinhas
       Setor de Transportes
         (47)3621-7709

Em 2022-05-24 17:04, João Marco Krieck de Souza escreveu:

Prezado, boa tarde!

Gostaria  de solicitar  alguns esclarecimentos referente ao PE 47/2022,  OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS E
AUTOMÓVEIS  DESTA  PREFEITURA,  FUNDOS  E  FUNDAÇÕES  MUNICIPAIS,  CORPO
DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E CIVIL.

Item 13: PNEU 205/60/16 Novo,  aprovado  pelo  inmetro,  garantia  de  05  anos  contra  defeitos  de
fabricação  (conforme código  de  defesa  do  consumidor),  deverá  conter  em alto  relevo as  seguintes
especificações: Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo
o índice "Q"; símbolo do INMETRO, Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; índice de
tração (traction)  "A" ou "B";  índice de temperatura (temperature)  "A" ou "B" ;  índice de desgaste
(treadwear) igual ou superior a 200.

Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 92, favor verificar.

Item 39: PNEU 215/50/R17 Novo,  aprovado pelo  inmetro,  garantia  de 05 anos contra  defeitos  de
fabricação  (conforme código  de  defesa  do  consumidor),  deverá  conter  em alto  relevo as  seguintes
especificações: Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo o
índice "Q"; símbolo do INMETRO, Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses.
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Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 95, favor verificar.

Item  41: CONJUNTO    CONTENDO    01    PNEU,  01    CÂMARA    E    01  PROTETOR,
CONFORME DESCRITO ABAIXO: Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L-
3 –  novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para  o pneu é de 03 anos para a câmara contra
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do consumidor) – com capacidade de  carga  mínima
de  7.000  kg.  (10km/h) por pneu, com escultura com profundidade mínima de 27,00 mm. 01 (uma)
câmara de ar para pneu 17.5XR25 nova. 01 (um) protetor para pneu 17.5XR25 novo. Utilização: Pá
carregadeira. 08 UND, R$ 7.912,00

Item  43: CONJUNTO    CONTENDO    01    PNEU,  01    CÂMARA    E    01  PROTETOR,
CONFORME DESCRITO ABAIXO: Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L-
3 –  novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para  o pneu é de 03 anos para a câmara contra
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do consumidor) – com capacidade de  carga  mínima
de  7.000  kg.  (10km/h) por pneu, com escultura com profundidade mínima de 27,00 mm. 01 (uma)
câmara de ar para pneu 17.5XR25 nova. 01 (um) protetor para pneu 17.5XR25 novo. Utilização: Pá
carregadeira. 24 UND, R$ 14.229,00

Dois itens com o mesmo descritivo, porém um deles com quase o dobro do valor, talvez haja algum
equívoco na descrição?

Item 42: PNEU 295/80 R 22.5 Borrachudos 16 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de
estrada - pneu para uso sem câmara (não será aceito pneu misto).  Deverá conter em alto relevo as
seguintes especificações: Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior a 12 meses.
100 UND, R$ 3.320,97

Item 44: PNEU 295/80 R 22.5 Borrachudos 16 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de
estrada - pneu para uso sem câmara (não será aceito pneu misto).  Deverá conter em alto relevo as
seguintes especificações: Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 66
UND, R$ 2.952,56

Dois  itens com o mesmo descritivo,  porém com valores  diferentes,  talvez haja algum equívoco na
descrição?

Item 46: PNEU 12 X 16.5 R4 Liso, 12 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora de estrada -
pneu para  uso  sem câmara.  Deverá  conter  símbolo  do Inmetro,  data  de  fabricação na  entrega  não
superior a 12 meses.

Pneu com descrição R4 não existe liso ou (slick)

Item 49: PNEU 205/60R15 94H M+S ATR Novo,  aprovado   pelo   inmetro,   garantia   de   05  anos
contra defeitos    de   fabricação    (conforme   código   de   defesa    do consumidor),   deverá   conter
em   alto   relevo   as   seguintes especificações:
Data de fabricação na entrega não superior a 12  meses; símbolo do INMETRO.
Utilização: Camionete CBMSC

Para este item encontrasse no mercado com índice de carga máximo de 95, também não seria necessário
o descritivo M+S (MUD SNOW), traduzindo, Neve Lama, pois a descrição ATR já supre a necessidade
de vosso município, favor verificar.
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FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Grato pela compreensão!

Att:
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