COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO
(MOBI-Rio)
AVISO DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0696/2022
A Pregoeiro torna público a solicitação de esclarecimentos quanto ao Edital
supra e a respectiva resposta.
Empresa “A”
Pergunta 1: No item 3.4.1 consta que as preventivas serão duas mensais, mas
logo em seguida lista as verificações que deverão ser feita semanalmente.
Favor corrigir o Termo de referencia.
3.4.1 Manutenções preventivas - Este tipo de Manutenção antecipa-se ao
desgaste e deterioração do equipamento de forma preventiva, sendo realizada
a substituição de peças e componentes que possuem tempo de vida útil,
conforme especificação do fabricante. As visitas para manutenção preventiva
deverão ser quinzenais. Abaixo listamos os serviços e verificações que devem
ser feitas semanalmente nestas manutenções:
Resposta 1: As manutenções preventivas serão quinzenais.
Pergunta 2:
No item 3.4.2 informa que o conserto deve ser efetuado em até 3 horas. E para
os casos onde os serviços requeiram fabricante da peça que possua expertise,
retifica de motor, rebobinamento de alternador, retirada de bomba e bico
radiador para conserto e ajustes e etc.. que requeiram no mínimo de 2 a 3 dias
ou mesmo o fornecimento de uma peça nova, onde não houver conserto e o
prazo será superior a 3 dias, devera será feita uma justificativa para o Fiscal do
contrato uma vez que ficarão sem gerador visto não ter outro em paralelo?
Esses custos de retifica, conserto de bomba e bico, limpeza interna de tanque
de combustível, radiador, alternador e etc. devera ser apresentado em
orçamento a parte?
3.4.2 Manutenções Corretivas - Os defeitos apresentados no gerador, que
impeçam o correto funcionamento, deverão ser reparados em até no máximo
03 (três) horas considerando
deslocamento até o local. Os serviços deverão ser prestados nos 7 (sete) dias
da semana. Todos os serviços de Manutenção Corretiva deverão ser listados e
apresentados
ao responsável da CONTRATANTE e devem constar a lista de peças
substituídas.
Resposta 2: Os orçamentos de reparo devem ser apresentados com todo o
detalhamento do serviço a ser executado para aprovação pela fiscalização do
contrato.

