
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE – SEMTRAN

Relatório de Diligência

Da Qualificação
Pregão Eletrônico: 066/2019/SML publicada no dia 04/06/2019.
Proposta em análise  para o  lote  01,  da empresa:  MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS
LTDA-ME.

Porto Velho, 27 de agosto de 2019.

Este  relatório  foi  elaborado  para  registrar  a  diligência  realizada  a  “Leão  Bombas”,
diligência esta que visa verificar as condições da empresa, apontada como prestadora
de assistência técnica, conforme qualificado acima.

A “Leão Bombas”, localizada a Rua Almirante Barroso, 1887, Bairro Nossa Senhora das
Graças.

A  equipe  composta  pelos  funcionários  Erineide,  Ludson,  Francisco  Ciarini.  Ao
chegarmos fomos recebidos pelas funcionárias da empresa que receberam em mãos o
Oficio entregue.

Dos questionamentos

Foi solicitado o contrato, ao passo que foi informado pela funcionária da empresa que
havia  sido  encaminhado a  “Leão Bombas”  via  e-mail,  sendo que a  funcionária  não
apresentou, no momento, o contrato devidamente celebrado.

Foi questionado a respeito da manutenção, a funcionária informou que já estão no ramo
desde 2009, e que qualquer problema  “com o compressor”,  a empresa realizaria a
devida manutenção, todavia a respeito dos bicos de pintura e outros equipamentos, a
funcionária afirmou que estas peças deverão vir de Curitiba caso seja necessária a sua
substituição.

Foi perguntado se o prédio objeto da vistoria era a sede de funcionamento da empresa,
a  funcionária  afirmou  que  sim,  e  não  apontou  nenhum outro  endereço  para  apoio,
estoque ou outra dependência. O local onde realizou-se a diligência estava dividido em:

• Ante-sala; onde fomos recebidos;

• Um depósito de peças;
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• Um vão acessado diretamente da ante-sala onde funciona a oficina;

• Uma sala nos fundos com bancadas;

• Banheiro.

Observou-se que a entrada de veículos utilizada é a mesma de pedestres, uma porta de
vidro  de  apoximadamente  1,50m  de  vão  livre,  inclusive  durante  a  diligência,  esta
entrada foi utilizada para acesso de uma motocicleta nas dependências.

Sendo isto o mais importante que foi observado.

Importante ponderarmos algumas situações:

A empresa deve apresentar o Contrato de prestação de serviços celebrado entre “Leão
Bombas” e “MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME”.  Para que se verifique qual
manutenção  exatamente  esta  sendo  assistida,  e  se  esta  manutenção  atenderá  a
demanda, pois o conjunto em si (carretinha e veículo de pintura) não demandará apenas
manutenção no “Compressor”.

Ainda  sobre  esta  situação,  pontuamos também que  a  assistência  técnica  não  será
somente pelo período de 01 ano. Sendo assim, após o prazo da garantia de 01 ano, a
Prefeitura Municipal de Porto Velho, necessitará de empresa qualificada para continuar
realizando  a  devida  manutenção  no  equipamento,  portanto,  a  qualificação  desta
empresa é fator de extrema importância, para que as atividades com o equipamento não
sejam interrompidas.

Detectou-se que o veículo completo que demandará assistência não poderá adentrar
nas dependências da oficina (ver relatório fotográfico), visto que a porta de acesso é
pequena e mais qualificada para acesso de pedestres. Sendo assim questiona-se, caso
seja necessário uma manutenção, onde ficará a Carretinha com o veículo?, ela será
desmontada em outro Local?

Importante a empresa apresentar um veículo devidamente equipado com um “Reboque”
para o deslocamento necessário quando da manutenção.

Sendo o que tinhamos a considerar,

Nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer duvidas
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Relatório Fotográfico
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FRANCISCO CIARINI
Eng. Civil Mat. 93021
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