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RE: ESCLARECIMENTO 004/2020 Processo 00028.011528/2020-58

Jamson Lima <Jamsonlima@outlook.com>
Qui, 07/01/2021 22:19

Para:  CPL POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ <cpl.pmpi.2009@outlook.com>

1 anexos (15 KB)

DESCRIÇÃO DE FERRADURAS -ANEXO 2.docx;

Prezado Pregoeiro maj Gerson,  

solicito desconsiderar o email anterior referente ao item 01 do Lote V - Acessório Animal.  
segue anexo descrição atualizada.
francisco jamson lima-maj QOPM

De: CPL POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ <cpl.pmpi.2009@outlook.com> 
Enviado: quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 11:30 
Para: jamsonlima@outlook.com <jamsonlima@outlook.com> 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO 004/2020 Processo 00028.011528/2020-58
 
Sr. Comandante,

Venho por meio deste encaminhar pedido de esclarecimento acerca de dúvida sobre a especificação de
objeto constante do Termo de Referência con�do nos autos do Processo nº 00028.011528/2020-58,
Edital  Nº 004/2020 - CPL/PMPI/2020. Finalmente, solicito que a resposta seja produzida em atenção
estrita à formulação apresentada pelo fornecedor no prazo de 24 horas.

Atenciosamente,

Gerson - Maj PM
Pregoeiro da PMPI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
POLICIA MILITAR DO PIAUÍ - PMPI
(86)98819-3691
comissao.permanente.licitacoes@pm.pi.gov.br
cpl.pmpi.2009@outlook.com

"Esta mensagem do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator
às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente." 

De: Rend Brasil Ltda <comercialrendbrasil@gmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 13:35 
Para: Cpl.pmpi.2009@hotmail.com <Cpl.pmpi.2009@hotmail.com>; Luana Pereira
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<comercialrendbrasil@gmail.com> 
Assunto: ESCLARECIMENTO 004/2020 Processo 00028.011528/2020-58
 
Prezado Pregoeiro Gerson, boa tarde!  

Favor, solicito esclarecimento referente ao item 01 do Lote V - Acessório Animal. 

A descrição do item está como "Ferradura, Ferradura" , porém, existem vários modelos de ferradura,
sendo assim, solicito esclarecimento de qual ferradura específica o órgão estará solicitando. 

Rend Brasil Ltda  

Assistente Operacional 

(71) 3024-2700 

(71) 3024-2500

(71) 9 93631090 (Whatsapp)

Rua João Chagas Ortins de Freitas, n. 577. 

Edifício Mais Empresarial. Sala 805 e 806. Buraquinho, Lauro de Freitas-Bahia

comercialrendbrasil@gmail.com

Livre de vírus. www.avast.com.

mailto:comercialrendbrasil@gmail.com
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ANEXO A 

 

ESPECIFICAÇÕES: Ferraduras; 

 ACESSÓRIO ANIMAL 

 

ITEM QTD UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 

1.1 720
 

Embalagem 4,00  UN
 FERRADURA, Material: aço maleável que permite a forja a frio, 

Número Referência: nº 03, Apresentação: moldada a partir de 

barras chatas de aço de baixo carbono, maleável, que cumpra a 

norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT (Norma 

Brasileira da Associação de Normas Técnicas), com craveira 

prismática que acompanha a forma dos cravos, frisos somente na 

região das craveiras, guarda casco central na pinça, cuja borda 

interna acompanha a forma do perímetro externo da ferradura, 

talões com cortes simétricos. Espessura: 8 mm, Largura: 18,50 mm 

em toda a extensão da barra, inclusive nos tacões (região da 

ferradura em contato com os talões). Número Furos: 8. As 

superfícies em contato com o solo e a superfície em contato com o 

casco após o animal ferrageado deve possuir também a largura de 

18,5 mm. As laterais, interna e externa da ferradura devem possuir 

corte reto (sem arredondamentos) de forma que se tenha um 

ângulo de 90º (noventa graus) entre o corte lateral e as superfícies 

que recebem o solo e o casco. As superfícies que podem provocar 

cortes, tanto no ferrador quanto no animal devem ser desbastadas 

levemente. Corpo da ferradura sem presença de bolinhas ou 

rebarbas. Características  

Adicionais: embalagens individuais por jogos, contendo duas 

ferraduras no formato de mão e duas no formato de pé . 

 

 


