ESCLARECIMENTOS
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 01
Ref.: pedido de esclarecimentos apresentado em 09/10/2019 via e-mail licitacao@tjmmg.jus.br.
Foi apresentado em 09 de outubro de 2019 um pedido de esclarecimentos sobre alguns pontos do Edital,
conforme transcrito abaixo:
Em relação ao edital n° 08/2019 o qual temos a intenção de participar do certame, restaram alguns
pontos aos quais solicitamos os seguintes esclarecimentos:
A. Cumpre esclarecer a partir de qual ano/modelo deve ser o veículo a ser apresentado, pois tal
informação não restou clara no edital.
B. É texto do edital : “direção eletroassistida”.
Informamos que o veículo a ser apresentado por está requerente possui de série direção elétrica.
Desta forma, solicita-se o esclarecimento se veículos com Direção elétrica atende as especificações do
edital, e se serão aceitos pela r. Administração.
C. É texto do edital: “ 9.20. Responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e a substituição gratuita
de seus componentes (peças), inclusive os decorrentes de implementação, durante o período de
garantia,ainda que a referida assistência técnica e manutenção sejam prestadas por outra empresa,
conforme declarado na proposta da contratada.”
Contudo, não restou claro se a assistência técnica informada se trata das manutenções corretivas
(defeitos, falhas do veículo de fabricação, e etc) ou das manutenções preventivas (revisões de troca de
óleo, filtro de ar, etc), sendo a manutenção corretiva por conta da empresa conforme garantia, as
manutenções preventivas não ficou clara se será por conta da Administração ou da empresa.
Ainda, a empresa participante da licitação necessita englobar em seu custo o valor das revisões caso
estas fossem custeadas pela mesma, sendo assim há a necessidade de um esclarecimento sobre a
quantidade de revisões ou ao menos a média de quilometragem mensal/anual para ser levantado a
quantidade/custo no valor final do veículo.
Desde modo, solicita-se o esclarecimento:
1. se as revisões serão custeadas pela empresa vencedora ou pela r.Administração, sendo com ônus para
empresa.
2. a quantidade de revisões a serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de
quilometragem para ser realizado o cálculo de quantidade destas revisões,
3. sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital, qual prevalecerá para as
referidas revisões.
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 01:
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre nos informar que:

RESPOSTA AO ITEM A
O objeto do certame trata de veículo novo ou zero Km, apto a realizar o registro inicial ou o primeiro
emplacamento, com o Ano e Modelo compatível com a data de emissão da Nota Fiscal.
RESPOSTA AO ITEM B
Sim.
RESPOSTA AO ITEM C
Assistência técnica refere-se a defeitos cobertos pela garantia.
RESPOSTA AO ITEM C - SUBITENS 1, 2 e 3
Esclarecemos que não está incluída no objeto do certame a contratação das revisões dos veículos.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Pregoeiro,
em 10/10/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0163063 e o código CRC BDBB128B.
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