
Esclarecimento PE MOBI-Rio no 1350/2022 – EMPRESA A 

Questionamento 1: Quanto a remanufatura dos equipamentos, gostaríamos 

de saber se o prazo de 72 duas horas seria por peça coletada, visto que a 

demanda pelo edital e de grande monta, se o material que será 

remanufaturado estará a disposição de empresa vencedora para coleta e sua 

devida remanufatura, pois entende-se que iremos remanufaturar o mesmo 

material enviado.  

Resposta: Coletou o material tem 72 horas para entregar os mesmos 

reparados. 

 

Questionamento 2: Qual percentual de aproveitamento do equipamento a ser 

remanufaturado ? 

Resposta: % de aproveitamento: não temos histórico. 

 

Questionamento 3: Visto que a disputa é por valor fechado, precisando o 

equipamentos de somente reparos ou de peças de valores que ultrapassem a 

50% do valor de mercado de uma nova. Caso o equipamento seja avaliado e 

diagnosticado com eventual sucata será descartado da remanufatura ? 

Resposta: Se for diagnosticado como sucata, deverá ser comunicado e 

descartado. 

 

Questionamento 4: Fora o item cambio que solicita que o fornecedor retire do 

veiculo e instale novamente todos outros itens serão entregues em mãos para 

devidas remanufatura ? 

Resposta: Os equipamentos deverão obrigatoriamente ser retirados em todas 

as nossas garagens, para execução dos reparos. 

 

Questionamento 5: Poderá equipamentos serem feito a base de troca 

remanufaturados com a garantia contratual para celeridade da entrega ? 

Resposta: Aceitaremos equipamentos a base de troca com garantia. 

 

 

 



 

 

 

No Edital do pregão 1350/2022, na página 48 consta a descrição dos itens 61 e 

62, os quais estão vinculados ao grupo de freios. Gostaria de confirmar se os 

mesmos pertencem a este grupo ou a outro citado no edital. 

Resposta: De fato, os itens 61 e 62 são vinculados ao grupo de elétrica. 

Todavia, a classificação dos grupos é oriunda de um sistema interno, não 

interferindo na descrição do item. Assim, devem ser consideradas para fins de 

apresentação de propostas as descrições dos itens que constam do Termo de 

Referência.  


