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Webmail :: Re: DUVIDAS PREGÃO 31/2018

Assunto

Re: DUVIDAS PREGÃO 31/2018

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Retifica Sola <retsola@gmail.com>

Cópia

<fatimaferrisi@globo.com> , <retsola@gmail.com> , <medicamcomercial@gmail.com> ,
<retificasenadorsantos@gmail.com> , <contato@reidosmotores.net> ,
<partslub@partslub.com.br> , <medicamcomercial@gmail.com> ,
<retificajm@outlook.com> , <licitacao@retificasobmedida.com.br> ,
<edital@conlicitacao.com.br> , <licitacoes@controlcars.com.br> , <retsola@gmail.com>
, <RETSOLA@GMAIL.COM> , <tacherdayane@hotmail.com> ,
<comercial02@rdslicitacoes.com.br> , <claudia.vendasremso@gmail.com> ,
<retsola@gmail.com> , <retificajm@outlook.com> , <retmgm@gmail.com> , <geradiesel@hotmail.com> , <claudia.vendasremso@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

06.06.2018 13:34
<CAGpPFmmij4TZBMpL1tb8J=uSBO200BA=yoq0wHZWCXr9+zQomw@mail.gmail.com>

Boa tarde!
Em resposta ao questionamento da empresa Sola

Giraldi Ltda informamos que será exigido conforme consta

no edital:
6.4. No ato da entrega do motor retificado, a contratada deverá fornecer:
(...)
6.4.3. Nos motores movidos a Diesel deverá ser fornecido Certificado de Teste de Funcionamento executado
com Aparelho Opacímetro, com emissão do RMO-Relatório de Medição de Opacidade, por empresa
devidamente credenciada pela CETESB.

6.4.4. Certificado de teste em dinamômetro, dando curva de desempenho.
Conforme título do item do edital as exigências elencadas, inclusive os subitens 6.4.3 e 6.4.4, serão
cobrados na entrega do motor retificado.
E o edital não exige que o relatório seja emitido pela contratada e sim por "empresa devidamente
credenciada pela CETESB", pois este serviço de emissão de relatório não é pago pela Prefeitura e sim
pela contratada. Portanto se a mesma, como mencionado, "terceirizar" este serviço de emissão de relatório
para nós não haveria problema.
O que terá de ser realizado pela contratada é o serviço de retífica propriamente dito e deste serviço é que
ela irá emitir a nota para pagarmos. E deverá obrigatoriamente, fornecer certificados e relatórios de uma
empresa devidamente credenciada, referente ao motor retificado.
Assim, pelo que diz o edital concluimos que não é exigido que a empresa possua equipamento, mas sim que
forneça os certificados e relatórios.
A minuta do contrato conta com fiscal do contrato por parte da Prefeitura, este estará averiguando os
serviços prestados.

Atenciosamente

Marilene Cruz
Pregoeira
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Transcrevemos abaixo o conteúdo do questionamento da empresa:

RETÍFICA DE MOTORES SOLA
Sola Giraldi Ltda.

R. Guaranis, 503, Centro – Tupã/SP – CNPJ 72.556.871/0001-05 - Tel. (014) 34961138 e 3496-1930– CEP 17.601-140. Insc. Est. 697.008.586-118 E-mail –
retsola@gmail.com
______________________________________________________________________________________________

Tupã, 06 de Junho de 2018.

À
Município de Salto de Pirapora
Salto de Pirapora/SP

A /c

Marilene Cruz

Ref.: Duvidas do pregão Presencial PR n° 31/2018
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

Do item 6 do prazo, garantia e condição de entrega :
No item 6.4.3 o edital pede que aos motores a diesel deverão ser fornecidos
certificados de teste de funcionamento executado com aparelho opacimetro, e com
emissão de RMO –relatório de medição de opacidade por empresa devidamente
credenciada pela CETESB, pois se está empresa vencedora terceirizar, este teste irá
sair com nome de outra empresa que irá realizar o teste.
No item 6.4.4 o edital pede certificado de teste em dinamômetro dando curva de
desempenho.
Como será a eficácia para o cumprimento destes quesitos, pois temos
informações que empresas que irão participar não possuem os equipamentos para o
cumprimento dos citados itens.
Será realizado vistoria pela equipe técnica da Prefeitura para
comprovação destes equipamentos na empresa vencedora.

Atenciosamente
Sola & Giraldi Ltda EPP
Em 06.06.2018 09:14, Retifica Sola escreveu:
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Bom dia !
conforme conversado segue o questionamento da empresa SOLA & GIRALDI LTDA

--

Pâmela da Silva Reis
Retifica de Motores Sola
retsola@gmail.com
(14) 3496-1138/ (14) 3496-1930

Confirmar o recebimento deste email !!!

Tupã, 06 de Junho de 2018.

À
Município de Salto de Pirapora
Salto de Pirapora/SP

A /c Marilene Cruz

Ref.: Duvidas do pregão Presencial PR n° 31/2018

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

Do item 6 do prazo, garantia e condição de entrega :

No item 6.4.3 o edital pede que aos motores a diesel deverão ser fornecidos
certificados de teste de funcionamento executado com aparelho opacimetro, e com
emissão de RMO –relatório de medição de opacidade por empresa devidamente
credenciada pela CETESB, pois se está empresa vencedora terceirizar, este teste irá
sair com nome de outra empresa que irá realizar o teste.
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No item 6.4.4 o edital pede certificado de teste em dinamômetro dando curva de
desempenho.

Como será a eficácia para o cumprimento destes quesitos, pois temos
informações que empresas que irão participar não possuem os equipamentos para o
cumprimento dos citados itens.

Será realizado vistoria pela equipe técnica da Prefeitura para comprovação
destes equipamentos na empresa vencedora.
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