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RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

REQUERENTE: GRUPO 4R 

 

O Requerente faz pedido de esclarecimento com relação aos itens abaixo, inseridos no Edital da 

Licitação em epígrafe: 

 

3.9 - O fornecimento dos serviços contratados somente poderá ser efetuado pela 

proponente vencedora, vedada, portanto, a sublocação do mesmo. 

 5.0 - DA EXECUÇÃO – DA FORMA - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados por Empresa do ramo de Mecânica Geral, 

especializada na retífica de motores a diesel, utilizando peças originais ou 

genuínas. 

 

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento do Grupo 4R, temos a expor: 

 

Entende-se que a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços, como sua garantia, deve ser 

do Proponente Contratado. Caso haja necessidade de contratar parte dos serviços, como retífica 

ou outros, a garantia destes serviços serão de responsabilidade do Proponente Contratado. Da 

mesma forma que a garantia das Peças instaladas no Veículo serão dadas pelo Proponente 

Contratado, independente de quem seja o fornecedor das peças. Portanto, não é vedada a 

contratação de terceiros para a execução de serviços específicos que requeiram equipamentos ou 

mão de obra especializada, constatada a necessidade. 

Por outro lado, esclarecemos que as condições gerais de participação da licitação estão dadas no 

item 4.0 do Edital. Da mesma forma, o Proponente deve preocupar-se pelo cumprimento dos itens 

6.0, 7.0 e 8.0 do Edital.  

Esclarecemos ainda que retífica é o processo de manutenção, reparação, conserto e recuperação 

de máquinas ou equipamentos, ou seja, é o processo que reestabelece as condições operacionais 

destas máquinas ou destes equipamentos. Neste caso específico, é o processo que reestabelece as 

condições normais e operacionais de motores.   

 

É o que tínhamos. 

Vargem Bonita, 19 de Setembro de 2019. 

 

 

 

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 


