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Assunto Fwd: Re: PMC-06/2022
De <licitacao@pmc.sc.gov.br>
Para <assistencia@elotech.ind.br>
Data 2022-02-03 13:44

Segue resposta emitida pelo técnico. 
 
Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

 
 

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: PMC-06/2022
Data:2022-02-03 13:29

De:Adilson Eduardo Sobczack <adilson@pmc.sc.gov.br>
Para:Cristiano - Elotech <assistencia@elotech.ind.br>

Cópia:Departamento de Licitações <licitacao@pmc.sc.gov.br>, recepcao@elotech.ind.br
 
Boa tarde Cristiano,
 
No que refere-se a materiais e peças: 
 
Os materiais de reposição/substituição serão fornecidos pela prefeitura, conforme necessidade, e serão adquiridos em processos específicos., conforme item 3.3.1 do termo de
referência.
 

 3.3.1 Sempre que durante uma manutenção preventiva ou corretiva verificar-se a necessidade de substituição de peças, acessórios ou quaisquer componentes do equipamento, a
CONTRATADA deverá emitir préviamente para o setor CONTRATANTE um relatório técnico conclusivo, devidamente assinado pelo seu engenheiro responsável, nele estando
discriminados: o problema ocorrido; a sua causa; a peça ou o equipamento defeituoso; os quantitativos e as especificações completas das peças a serem substituídas, para
posterior aquisição pelo CONTRATANTE. 

 
Vale ressaltar, que materiais de consumo, como Oléos lubrificantes, Desengripantes, Limpa Contatos, Fitas Isolantes e similares serão de fornecimento da contratada, conforme
apresentado nos itens 3.2.4.1, 3.3.5 e 3.3.6.
  

  3.2.4.1 Em cada Visita deverá ser inspecionado no mínimo os seguintes itens: 
● Casa de máquinas, cabos de aço, fosso, quadros elétricos, sensores, sistemas de segurança, iluminação, cabines e portas dos elevadores. 
● Realizar em cada vistoria a lubrificação e limpeza dos equipamentos, inclusive com fornecimento de lubrificante adequado; 
● Realizar, sempre que for necessário, reparos e/ou substituição de componentes do elevador danificados ou que venham a apresentar falhas. 
● Realizar ajustes e regulagens nos equipamentos mecânicos e eletrônicos.

 
3.3.5 a CONTRATADA deve fornecer e utilizar os equipamentos próprios, sem quaisquer ônus para a Prefeitura que não sejam aqueles definidos e estabelecidos no processo
licitatório, toda a mão de obra, o material para execução do serviço e os acessórios necessários à perfeita execução dos serviços de manutenção preventiva do equipamento,
inclusive toda e qualquer desmontagem, montagem, ajuste, reparo, substituição, transporte vertical ou horizontal, dentro e fora do local de trabalho, limpeza, retirada, transporte e
bota-fora de sobras de peças e de material utilizado, além de outros serviços indispensáveis e suficientes ao perfeito funcionamento do equipamento durante todo o período de
vigência do contrato.  

 
3.3.6 a CONTRATADA deve utilizar material, peças, componentes, acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, necessários e suficientes à perfeita execução
dos serviços, observados todos os procedimentos técnicos   recomendados e que resultem no máximo de segurança e, consequentemente, previnam a ocorrência de acidentes e
danos que possam ser ocasionados à Prefeitura ou a terceiros.

 
Atenciosamente, 
_________________________
Adilson Eduardo Sobczack
Engenheiro Eletricista
SMP - Divisão de Iluminação Pública e Elétrica
Prefeitura Municipal de Canoinhas
 
On Thu, Feb 3, 2022 at 11:40 AM Cristiano - Elotech <assistencia@elotech.ind.br> wrote:

Bom dia

 

Referente ao edital PMC062022, o mesmo é com fornecimento de peças ou sem peças inclusas?
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