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Cc:

Prezados senhores, boa tarde.

É o presente em favor da empresa Veneza Equipamentos
Pesados, concessionária John Deere.

Interessados em participar do PE 39/22, que visa a aquisição de uma retroescavadeira pelo município de Novo

Horizonte, ficamos, após leitura do Edital, com as seguintes dúvidas:
'

1-a contratada não é obrigada a fornecer ao município as revisões periódicas/manutenção preventiva do

equipamento gratuitamente, correto?

2- exige-se que a contratada garanta O fornecimento de peças pelo período de 5 anos. Esse fornecimento não será

arcado pela contratada, correto?

3-a cláusula sexta, do contrato, estipula prazo de entrega de 15 dias úteis; já o item 5, do TR, estipula prazo de 90

dias após assinatura do contrato. O correto é o último prazo, de 90 dias?

Sendo o que havia, agradecemos desde já.

Atenciosamente,
Guilherme de Paula
41,99680.3669

Livre de vírus. ww avast.com.
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Novo Horizonte, 07 de julho de 2022

PARA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DA

DIRETORIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E PISCICULTURA

Prezado senhor,

Em reposta aos questionamentos realizados pela empresa Veneza Equipamentos

Pesados, constantes dos itens 1 e 2 do documento defl. 89, informo que:

1 - A contratada não possui obrigação de fornecer ao município as revisões e

manutenções preventivas do equipamento gratuitamente, mesmo durante o período de

garantia técnica. Entretanto, cabe ressaltar que, conforme item 7.1 do Termo de Referência:

“A LICITANTE VENCEDORA dos itens deverá conceder garantia técnica, de no

mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, observando-se que durante o período

da mesma, se o objeto contratado apresentar defeito deverá ser reparado ou substituído por

novo, dependendo do caso concreto, sendo que todas as despesas de locomoção (transporte),

mão de obra e outras eventualmente existentes à reposição, conserto ou substituição do objeto

correrão por conta da empresa adjudicatária.“

2 - A contratada não será obrigada a fornecer gratuitamente as peças de

reposição pelo período de 5 (cinco) anos, mas, deverá emitir, conforme item 7.4 do Termo de

Referência, um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de Reposição por um período

de 5 (cinco) anos, a contar do término do período de garantia, no qual se compromete a

fornecer todas as peças de reposição necessárias para as manutenções e perfeito

funcionamento do equipamento por um período mínimo.
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Tal exigência é de todo lógica posto que sendo o produto um bem durável, sua

utilização perdura ao longo do tempo e, muito provavelmente por desgaste de seus

componentes, por quebra, por mau Uso pelo consumidor, ou por qualquer outro motivo, se

mostra necessária a substituição de peças por outras novas a fim de dar continuidade ao uso

do equipamento.
Sendo o que se apresenta pelo momento, reiteramos os nossos protestos de

elevada estima e consideração.

O
LCartós Pagâni Netto

Diretor Municipal de Agropecuária e Piscicultura

Ilmo. Sr.
Antônio Brito Mantovani
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos


