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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Bito's Multi Representações <multirondonia@gmail.com> 13 de março de 2018 16:20
Para: pregoes.sml@gmail.com

 

 

Á

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

 

PROCESSO 18.01702-000/2017

PREGÃO ELETRONICO: 026/2018/SML/PVH

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preven�va e corre�va com assistência técnica compreendendo: Troca de óleo, mecânica,
elétrica e lanternagem geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria tapeçaria
estofaria, pintura,  re�fica elétrica e eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento,
ar condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, baterias
e pneumá�co com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares para
veículos de pequeno, médio e grande porte  com motorização a gasolina /álcool e diesel.

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

 

R3 – Centro Automo�vo, Inscrita no CNPJ 84 647 379 /0001-16, situada à Avenida José
Vieira Caúla – 4711, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta cidade de Porto Velho,  vem
mui respeitosamente à presença das vossas senhorias, extensivo a SEMUR, solicitar
esclarecimentos para que possamos apresentar a nossa Proposta de Preços ao Pregão
Eletrônico nº 026/2018, de acordo com as prerroga�vas legais, para que o andamento do
processo  possa vislumbrar uma melhor capacidade de entendimento.

Sendo:

1-    Os itens 1 e 2 do anexo I do edital para Pregão Eletrônico nº 026/2018, no
campo descrição, assim como o Termo de Referência, solicita a prestação de
serviços de manutenção preven�va, corre�va e assistência técnica........... com
fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, levando-nos a crer que
o valor  deverá ser aportado com os extras grifados, onde a hora / homem
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trabalhada deverá ser suficientemente capaz de suprir a necessidade em uma
eventual subs�tuição das peças.
 
PORTANTO, sugerimos re�rar o fornecimento das peças do corpo da descrição.
 
2-    Verificamos diversas especialidades de prestação de serviços, levando-nos a
crer que teremos que aplicar uma média de valor, tendo em vista, que cada uma
se coloca com seus respec�vos dividendos no mercado, sendo para mais ou para
menos.
 
Em caso posi�vo indicar SIM

 

3-     Em uma eventual subs�tuição das peças, perguntamos:
 
 Quem irá adquirir? A contratante ou a Contratada?
 

Fato con�nuo a pergunta, tendo em vista ao que está exposto no Termo de Referência:
 
Item 6 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOS E PRAZOS, no seu
Sub Item - 6.11. A contratante fica autorizada a realizar cotações, em outras empresas do
ramo, nas aquisições das peças, sendo constatadas as vantagens quanto do orçamento
da contratada, a mesma poderá cobrir tal vantagem ou igualar, caso isso não aconteça à
contratante poderá adquirir diretamente onde ofereceu a melhor vantagem.

 
Tendo em vista a possível contratada não ser fornecedora de peças,
imediatamente fica alijada deste �po de fornecimento, pois não poderá cobrir em
hipótese alguma qualquer preço no mercado local, sendo desnecessário tentar
fazê-lo.
 
 Caso seja a contratada, do nosso ponto de vista, isso causará uma bi tributação
nos produtos, pois a empresa de Auto Peças terá que  emi�r uma Nota Fiscal de
Mercadorias e, consequentemente, a empresa contratada também  terá que emi�r
uma  Nota Fiscal de Mercadorias para apresentar a SEMUR com a carga tributária
per�nente, além da margem de lucro, para assim ser ressarcida, fato este que,
 outrora, já terá acontecido na loja de Auto Peças.
 
 Ou, em uma segunda alterna�va, que a contratada faça um orçamento das peças
e apresente a SEMUR para que a secretaria compre e efetue o pagamento?
 
Ou, em uma terceira alterna�va, a contratada apresenta a contratante à
necessidade da troca de determinada peça e, esta, se responsabiliza em adquirir
no mercado, fazendo assim a cotação de preços per�nente e entregando a peça
necessária à contratada, seria isso?
 
4-    Sugerimos que os senhores repensem esse pormenor, ajustando assim a
descrição e o Termo de Referência limitando-os somente a Horas/Homem
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Trabalhadas, excetuando-se o fornecimento das peças, sendo esta por conta da
Contratante.
 

Esperando está contribuindo para  que o bom andamento dos trabalhos, ficamos no
aguardo com brevidade para que possamos  apresentar a nossa proposta  de preços.

Porto Velho 13 de março de 2018.

                                                               R3- CENTRO AUTOMOTIVO

                                                           RINARA RIBEIRO REIS –ME

                                                            CNPJ 84.647.379/0001-16

 
 


