
YANMA 
Brasília/DF, 13 de outubro de 2021.

Ao 
late Clube de Brasília 
Pregão presencial: n* 02/2021 

Data de abertura da Sessâo: 15/10/2021 às 10:00h
AC: Sr. Pregoreiro Mareello Katalinic de Dutra 

Ref.: Peddo de esclarecimento do Pregâo presencial N° 02/2021 
15/10/2021 às 10h 00min 

data da abertura

Prezados Senhores.

Informamos que o cdital foi analisado cuidadosamente, e identificamos alguns pontos
para os quais solicitamos esclarecimentos 

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

O presente pedido tem fundamento no art. 19 do Decreto n° 5.450/2005 e também no 
item X. subitem 10.1 Da impugnação, pedido de esclarecimento e recursos: 

10.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, poderá protocolar pedido de impugnação do ato convocatório ou pedido 

de esclarecimento no endereço do clube, 

icitacoes.aiatebsb. com.br"
podendo feito por e-mail ser 

DOS FATOS 

Precisamente, no edital,

1. Solicitação de esclarecimentos de características técnicas; 

Chamamos a atenção para o sentido de possivel limitação de marcas participantes que 
atendem na integra as descrições do item 01 

Desta forma, e também visando maior competitividade no processo licitatório, 

solicitamos a autorização de participação para pemitir o cadastro de propostas no 

referido pregão sem o risco de sermos desclassificados ofertando o trator modelo Solis 

26, marca Yanmar Solis, ora proposto que possui motor à diesel de 3 cilindros, com 
maior potência, 24cv, além de atender todas as especificaçðes técnicas solicitadas no 

edital n. 02/2021. Possui ainda uma maior versatilidade em relação aos implementos 
que podem ser acoplados ao mesmo. Mais especificamente em relação ao implemento

"carroceria" solicitado, o mesmo pode ser acoplado uma carreta basculante hidráulica

com maior capacidade de carga (2.000kg). 

"Eleito o trator do ano de 2019/2020 o Solis 26 possui um design 

moderno, e sua versatilidade permite as mais diversas aplicações 

em variados ramos de atividades Além da agricultura, possui 
também versão própria para a jardinagem com pneus especiais,

onde é possivel realizar a manutenção de grandes gramados
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YANMAR 
(campos de futebol, golfe, pólo, etc), possui também opção de pá 

carregadeira para movimentação de pequenos volumes e pesos. E 

ideal para uso em condominios residenciais, clubes e áreas de 

lazer. Na indústria, com pneus especiais para pavimento e 
sinalização própria, pode ser utilizado para movimentação interna
de materiais (abasteci mento de linhas de produção) e manutenção 
geral da enmpresa." 

Direção hidrostática, operação mais rápida e coníortável 
Freios banhados à óleo, sinônimo de baixa manutenção e maior vida útil 
Motor silencioso 
Tração 4x4; 
Engate universal de 3 pontos categoria 1 N; 
Engate para reboque traseiro e dianteiro, 
Tomada de potência de duas velocidades: 540 & 1.000 (rpm); 
Banco com sistema de amortecimento; 
Capuz basculante com mola à gás, maior facilidade de abertura; 
Bloqueio do diferencial traseiro; 
Válvula de controle remoto (1 cil.), 
Sinalização completa (giro flex - luz de sinalização giratória, pisca alerta, sinalizador 

direcional, alerta sonoro de ré, farol alto e baixo, farol de trabalho, espelhos
retrovisores, buzina e tomada 12v); 
Estrutura de proteção na capotagem rebatido EPC(ROPS) 
Cinto de segurança. 

informações acima descritas podem ser encontradas no Endereço eletrônico: 

https://www.vanmar.com/media/news/2019/09/29172833/Solis-265. pdf 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente PEDIDO
DE ESCLARECIMENTO, a solicitação de readequação das especificações técnicas
do equipamento cujo objeto (TRATOR AGRICOLA), aumentando a participação de 
concorrentes com marcas conceituadas de renome internacional e já estabelecidas no 

mercado nacional que possuem ampla rede de assistência técnica e pós vendas, ora a 
empresa solicitante HNS COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI, situada à 15,1 km 
de distância do próprio clube solicitante, possui loja FISICA com oficina equipada 
com ferramental apropriado, com amplo estoque de peças de reposição, equipe técnica 
devidamente qualificada para manutenção, além de oferecer uma garantia de 
fábrica de 2 (dois) anos, aumentando consideravelmente as vantagens para o Iate 
Clube de Brasília garantindo o Principio da Competitividade. 

Importante ressaltar a qualidade do produto ofertado uma vez que o próprio 
clube solicitante já possui 2 (duas) unidades da marca Solis Yanmar oferecida pela 
HNS com os modelos de 75 cv de potência e de 26 cv de potência a vários anos e os 
mesmos continuam a servir o Clube com eficiência, segurança, ergonomia paraa o 

operador aliados ao baixo consumo de combustiveis e de poluentes, dentro das normas 
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YANMAR 
da SESMT além de oferecer uma entrega técnica aos operadores bem como um plano 
de revisão para a maior durabilidade da máquina.

Certos da compreensão por parte de Vossa Senhoria nos colocamos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 

Pede e aguarda Deferimento, 
Cordialmente, 

Ooco 
HNS Comércio de Máquinas Ltda.

Tiago Hanashiro 
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