Município Rio Negro PR <licita.rionegro@gmail.com>

Esclarecimento PE SRP 46/2019 - Pref. de Rio Negro - Lic 3289
rosiele@gelicprime.com.br <rosiele@gelicprime.com.br>
29 de julho de 2019 13:14
Para: licita.rionegro@gmail.com, licitacao@rionegro.pr.gov.br
Cc: Leonardo Azevedo - GELIC <leonardo.azevedo@gelicprime.com.br>, "Godoy, Vitor" <Vitor.Godoy@conti.com.br>
À
Prefeitura Municipal de Rio Negro
Comissão de Licitações

A empresa GELIC – Gerenciamento de Licitações e Gestão de Resultados Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob nº
21.211.422/0001-86, sediada à Rua Dr. Basílio Vicente de Castro, nº 111, sala 902, Curitiba – PR, vem através deste
e-mail solicitar o seguinte esclarecimento em referência ao Pregão Eletrônico SRP nº 046/2019.

Em análise do edital e termo de referência, surgiram dúvidas quanto ao entendimento do descritivo técnico
dos pneus, os quais solicitamos esclarecimentos a seguir:
- Item 17: "Com no mínimo 08 lonas e com identificação no pneu letra (D)"; questionamos: a indicação de lonas não
tem referência com capacidade de carga de um pneu, além disso, o que deve se entender pela "letra D"? Esclarecer
qual o índice de carga necessário e não a quantidade de lonas.
- Item 21: “Pneu Radial 195/60 R15 - 91V”; a Continental Pneus tem 07 artigos diferentes com a mesma medida,
porém, todos são "88H" enquanto solicita-se "91V", solicitação bem incomum e atípica. Questionamos se será aceito
o índice 88H, ou que justifique-se a escolha por “91V”.
- Item 22: “Pneu Radial 195/65 R15 - 91V”; o pneu Continental tem índice de velocidade "H" - 210km/h, e está sendo
solicitado índice de velocidade "V" - 240km/h. Questionamos se será aceita o índice “H”.
- Item 27: “Pneu radial 205/60-R-16-94-H-ATR “; o pneu Continental tem índice de carga "92" e solicita-se "94”.
Questionamos se será aceito o índice “92”.
- Item 34: "Com no mínimo 08 lonas e com identificação no pneu letra (D)"; questionamos: a indicação de lonas não
tem referência com capacidade de carga de um pneu, além disso, o que deve se entender pela "letra D"? Esclarecer
qual o índice de carga necessário e não a quantidade de lonas.
Respondido de forma positiva os esclarecimentos acima, habilitará a participação da CONTINENTAL
PNEUS no certame.
No aguardo.
Agradecemos antecipadamente a atenção.
Atenciosamente,
Rosiele Fendrich
Coordenadora de Licitações | GELIC - Gerenciamento de Licitações
Tel. (41) 3513 6516 | Celular (11) 98414 0704
rosiele@gelicprime.com.br | www.gelicprime.com.br
Rua Dr. Brasilio Vicente de Castro, 111, Sala 902. Edifício EuroBusiness.
Campo Comprido. Curitiba/PR. CEP 81200-526.

P A GELIC aconselha: só imprima se necessário.
Viva de maneira inteligente e sustentável.

