PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3713/2021
Ref.: Pregão Presencial nº 024/2021
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de pneus e câmaras de ar para as
Diretorias Municipais.
ASSUNTO: Resposta ao pedido de esclarecimentos encaminhado por Lauro Garcia
Representações.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ, através de sua pregoeira que abaixo
subscreve, vem, através do presente, manifestar-se quanto ao pedido de esclarecimentos ao
Edital apresentada pela empresa Lauro Garcia Representações, conforme abaixo transcritos e
já acompanhados das correspondentes justificativas/respostas:
“Os itens abaixo necessitam correção pois estão com descrições erradas, sendo que
nenhuma empresa conseguirá atender o requisitos do edital:
Item 7 Pneu 12,5/80/18 16 lonas não existe com a fabricação de 16 lonas o correto é
12.5/80-18 12 lonas.
Item 24 Pneu 900X20 (Liso) 16 Lonas não existe com a fabricação de 16 lonas o
correto é 900x20 (Liso) 14 lonas.”
Resposta:
- Quanto ao item 7, o questionamento não procede diante da existência de diversas marcas
capazes de atender o descritivo exigido, conforme simples e rápida pesquisa na internet:
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- Já sobre o item 24, de fato, o correto é 14 Lonas, que será retificado no Edital;
No Item "2.11 - Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: Data de
fabricação (esta não deve ser superior a 12 meses contados da data da entrega);
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) "A" ou "B", índice de temperatura
(temperature) "A" ou "B".
Peço a correção dos itens citados" da página 22 do referido edital pede que o pneu
tenha o índice A ou B para tração ou temperatura para todos os itens, só que esses
índices só constam em pneus de Passeio não existe tal índice para pneus de carga ou
agrícola, os itens que terão esses índices são 11,12,14,15,16,34,35 peço a correção
dos itens e desta cláusula em específico .
Resposta: O item será retificado, sendo destinado apenas aos veículos de passeio, não sendo
aplicáveis aos demais.
“Nos catálogos solicitados está sendo pedido o prazo de garantia dos pneus, só que
esta informação não consta em catálogo, este procedimento é feito por uma
declaração do fornecedor que o pneu possui 5 anos de garantia contra defeitos de
fabricação a partir da entrega da NF, como irá proceder a Prefeitura?
Resposta: Caso o catálogo original não possua informações sobre a garantia do pneu, poderá
ser feita através de outros instrumentos hábeis, inclusive por declaração formal do
licitante/fornecedor, todavia, caso seja identificado que o produto possua prazo de garantia
inferior ao declarado, o licitante/fornecedor estará sujeito a responder por emitir uma
declaração falsa.
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Por todo exposto, a Prefeitura Municipal de Sarapuí informa que o edital será republicado
com as devidas retificações.
Atenciosamente.
Sarapuí, 08 de novembro de 2021.

Angélica Cristina Antunes de Oliveira
Pregoeira

