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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000868-8
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento

1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 21/2021, cujo objeto é a
aquisição de veículos automotores, conforme tabela constante do Termo de Referência, ANEXO I do Edital.

 

1. Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail ao setor
responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme resposta
exposta abaixo:

 
QUESTIONAMENTO: 
A respeito do edital supracitado, pedimos esclarecer:
 
REVISÕES PERIÓDICAS
 
Consta no edital:

 7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. Os veículos deverão ter garantia mínima de 03 (três) anos ou 100.000 (cem mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro,
podendo ser superior conforme descrito no manual de garantia do veículo, contados a partir da emissão da Nota fiscal;
7.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção preventiva e corretiva, de acordo com os
manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os veículos
em perfeitas condições de uso;

7.3. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo de Referência, aquela destinada a
remover os defeitos de fabricação apresentados pelos veículos, compreendendo motor, substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias. Ao passo que a manutenção preventiva consiste naquela realizada nas revisões
recomendadas pelo fabricante e constantes do manual do veículo;
7.4. Durante o período de garantia, as despesas inerentes à manutenção corretiva e preventiva que englobem serviços e
substituição de peças/componentes decorrentes de defeitos de fabricação, considerando o uso normal do veículo, correrão
por conta exclusiva da fabricante do veículo, que deve oferecer assistência técnica autorizada/credenciada pela fabricante
nos moldes do item 7.6 (Contratada);
7.5. As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, estarão sujeitas às obrigações praticadas
no mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiárias;

7.6.  Durante o período de garantia e assistência técnica, a CONTRATADA ficará obrigada a indicar assistência técnica
credenciada/autorizada pela fabricante a efetuar as manutenções preventivas e corretivas no veículo fornecido, dentro de um
raio de 450 km da cidade de Palmas-TO, que aceite os meios de pagamento utilizados pela DPE-TO;
7.7. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo fiscal do contrato;
7.8. No caso dos veículos que apresentarem defeitos e, consequentemente substituídos, a garantia será contada a partir da
nova data de entrega do veículo.

 
RESPOSTA:
Em atenção ao solicitado, as despesas com revisões periódicas conforme manual do fabricante (necessárias para a
garantia) bem como despesas de manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário do
veículo.



Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, o esclarecimento solicitado, e nada mais havendo a informar, publique-se
a resposta no sítio eletrônico desta Defensoria Pública.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 29/07/2021,
às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0570839 e o código CRC 2FA6FDA5.
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