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Resposta 05/02/2021 16:57:46
 
Prezado Senhor, boa tarde! Em atendimento à sua solicitação, informamos que os subitens 1.1.4 e 1.1.5, bem como o item
9 (subitens 9.1 e 9.2) do Anexo I do Edital (Termo de de Referência) detalham quais os encargos da Contratada e
Contratante no tocante à reposição de peças, conforme abaixo: (...) 1.1.4 Os itens “Peças para manutenção corretiva” e
“Remanejamento de ar condicionado” de cada grupo somente será pago quando houver utilização; 1.1.5 Quando houver
demanda de “Peças para manutenção corretiva” e “Remanejamento de ar condicionado a empresa contratada apresentará à
contratante, para aprovação prévia, cotações com pelo menos 02 (dois) preços de mercado; (...) 9MATERIAIS A SEREM
DISPONIBILIZADOS 9.1MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: As seguintes peças, materiais e equipamentos estão
incluídos na manutenção preventiva a cargo e ônus da Contratada, não recaindo sobre a Contratante nenhuma
responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos: água destilada, detergentes, sabões, panos,
palhas de aço,desengraxantes, desencrustantes, lubrificante, anticorrosivo, fitas teflon veda rosca,colas e adesivos para
tubos PVC, epóxi, colas Araldite e super bonder, durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, escovas de aço e nylon,
brocas, acetileno e outros similares, fusíveis, parafusos, correias, ímãs, terminais elétricos, medidores de corrente elétrica,
medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros; graxas, solventes, produtos químicos de limpeza,
materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, fita isolante, álcool, filtro
secador, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para acondicionamento de detritos,
materiais para solda, zarcão, R-22, R-410A, trapos, óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gases freon,
materiais e produtos de limpeza em geral, rolamentos, capacitores (conforme capacidade do ar), relés de proteção,
parafusos, arruelas, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e
circuitos de controle de temperatura, pilhas, e sensor de temperatura de evaporadora; 9.2A Manutenção Corretiva, consiste
na manutenção com reposição de peças não contempladas no item 9.1. deste TR, tais como: compressores (e qualquer
peça de seus componentes), unidade condensadora completa, unidade evaporadora completa, placas principal
(condensadora/evaporadora/janelas), serpentina da condensadora, placas eletrônicas, controle remoto, placas eletrônicas
de controle evaporadora, motor ventilador (do ar de janela, motor dianteiro e traseiro) motor ventilador (ar Split
condensadora e evaporadora) placas eletrônicas de display, hélices, e seus componentes, motor swing, chaves termostato e
seletora, painéis frontais, carcaças e demais peças não elencadas. Atenciosamente, Elvis Moura Pregoeiro Coren-SE
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