
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Jacareí,18 de dezembro de 2017.

COMUNICADO n° 01  -Precião Presencial n° 017/2017
0Pjeto:   prestação   de   serviços   de   manutenção   preventiva   e   corretiva   no
sistema de ar condicionado central no plenário, aparelhos de ar condicionado
existentes no prédio anexo, aparelhos de ar condicionado existentes no prédio
principal e aparelhos de ar condicionado existentes na estação de transmissão
(torre localizada no Parque Meia Lua), da Câmara Ivlunicipal de Jacareí.

Em  atendimento ao  questionado  por empresa  interessada  no  certame

em epígrafe, esclarecemos o que abaixo segue:

Questão 1 :
"Conforme visita  técnica  na  data  de  hoje  dia  14/12/2017,  foi  orientado  pelo  servidor

designado   que   todos   os   equipamentos   previsto   no   pregão   017/2017,   está   em

perfeito  estado de funcionamento,  com  exceção  do equipamento do  plenário  o qual

já faz alguns  meses  que  o  mesmo  está  parado e aguardando a  correção  que  será
feito por um terceiro.

Visto que a eorreção do equipamento será executada por um terceiro a garantia será

do terceiro e somente as preventivas ficarão a cargo do pregão em referência?

Assim  sendo,  os  pagamentos  mensais  serão  realizados  integral  sem  descontos ou

deduções,  mesmo que o concerto do equipamento do  plenário  não o tenha ocorrido

até a assinatura deste contrato?" [sic]

ResDosta:  a garantia do compressor do ar condicionado do  Plenário ficará a cargo

da empresa que efetuará o reparo na peça, conforme processo de Dispensa (art. 24,

da   k3i   n°   8.666/93),   atualmente   em   trâmfte   nesta   Casa.   Tal   equiparnento   fo`i

cJ)ntemplado  no  pregão  em  epígrafe,  sendo  que  sua  manutenção  abrange  não
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apenas   o   componente   que   aguarda   conserto,    mas   todo   o   sistema,    o   qual

compreende  condensadora,  evaporadora,   dutos  de  ar  e  sistema  elétrico.   Desta

forma,  os pagamentos mensais não sofrerão qualquer tipo de glosa ou redução,  por

ocasião da condição atual do referido equipamento.

Assim,  mantém-se  a  data  e  horários já  desúnados  para  recebimento

dús envelopes e  início da sessão pública,  qual  sçja,  dia 20 de dezembro  de 2017.

às  O9h,  no  Audhório  desta  Casa  Legislativa.  0  edital  e  seus  armxos  continuam  à

disposição no site M/`^M/./.acaet.. sp./eg,br.

Sem mais.
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