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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 

1. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

8.2. A CONTRATADA cederá sem qualquer ônus para a SANEMAR os aparelhos de telefone 

celular, assim como seus chips correspondentes, à medida que forem solicitados, na forma do 
contrato. O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias úteis. 

 O prazo de entrega padrão é de 15 (quinze) dias úteis após entrega de toda a documentação 

necessária para tramitação do pedido. Solicitamos que o prazo seja alterado para 15 (quinze) 

dias úteis após entrega de toda a documentação necessária para tramitação do pedido. Nossa 
solicitação será acatada? 

RESPOSTA: Considerando que será uma Ata de Registro de Preços com vigência de 

12 meses, esta Administração levará em consideração, quando do Uso da Ata de 

Registro de Preços, eventual dificuldade enfrentada pelo fornecedor, de modo que o 

licitante vencedor terá tempo suficiente para se organizar. Assim, o prazo 
permanecerá o mesmo informado no Edital em questão. 

2. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO 

9.1. O recebimento do material deverá ser efetuado da seguinte forma: 

1. a) Provisoriamente: O prazo para recebimento provisório dos aparelhos e chips e da 

entrada da operação de serviços será de até 05 (cinco) dias após a execução do 
pedido. 

O prazo de entrega padrão é de 15 (quinze) dias úteis após entrega de toda a documentação 

necessária para tramitação do pedido. Solicitamos que o prazo seja alterado para 15 (quinze) 

dias úteis após entrega de toda a documentação necessária para tramitação do pedido. Nossa 
solicitação será acatada? 

RESPOSTA: O recebimento provisório – que não se confunde com o prazo de 

entrega do objeto pela futura contratada - ocorre no momento da entrega do 

material à Diretoria requisitante, não constituindo, propriamente, sua aceitação 

pelos fiscais da Sanemar, mas, tão somente, a verificação preliminar quantitativa e 
qualitativa dos produtos conforme o descritivo na Nota Fiscal. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.14. A CONTRATADA substituirá os aparelhos, às suas expensas, sempre que ocorrerem 

evoluções tecnológicas que exijam sua substituição, sem alteração do número da linha e sem 

redução das características mínimas elencadas nas especificações expostas neste termo de 
referência. 

Os aparelhos fornecidos são baseados em um Plano de Negócios para atender 
exclusivamente as especificações e solicitações deste edital. 

Entendemos que qualquer alteração ou substituição de aparelhos será feita em forma de 
aditivo contratual. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA: Apenas ocorrerá se houver evoluções tecnológicas ao ponto de exigir 

uma substituição, ou seja, se o produto se tornar totalmente obsoleto. Mas se tal 

substituição gerar um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato junto, com 

justificativa circunstanciada por parte da Contratada, poderá haver um aditivo 
contratual, caso necessário. 

4. 12.16. Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, dentro dos padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor 

e na forma exigida neste Termo de Referência. 

Os serviços de reparo são realizados através da rede de assistência técnica da Fabricante do 

equipamento. Caso algum equipamento apresente defeito durante os primeiros 7 dias de uso, 

será substituído por um novo sem ônus para a Contratante. Após este período e durante a 

garantia, o equipamento com defeito deverá ser enviado para a Assistência Técnica indicada 

pelo Fabricante. Caso o defeito não tenha sido causado por mau uso, o equipamento será 

consertado ou substituído a critério do Fabricante. O prazo de reparo é de responsabilidade 

da Fabricante do equipamento, sempre atendendo o código de defesa do consumidor. 

Podemos atender desta forma? 

 RESPOSTA: De acordo. 

5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

14.1. No caso de defeito ou mau funcionamento de equipamento, o qual necessite de reparo, 

a CONTRATADA deverá providenciar a retirada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados a partir da solicitação feita ao gerente operacional, adotando providências 
para assegurar a continuidade dos serviços. 

 Os serviços de reparo são realizados através da rede de assistência técnica da Fabricante do 

equipamento. Caso algum equipamento apresente defeito durante os primeiros 7 dias de uso, 

será substituído por um novo sem ônus para a Contratante. Após este período e durante a 

garantia, o equipamento com defeito deverá ser enviado para a Assistência Técnica indicada 

pelo Fabricante. Caso o defeito não tenha sido causado por mau uso, o equipamento será 

consertado ou substituído a critério do Fabricante. O prazo de reparo é de responsabilidade 

da Fabricante do equipamento, sempre atendendo o código de defesa do consumidor. 
Podemos atender desta forma? 

 RESPOSTA: De acordo. 

6. 14.3. Os aparelhos em manutenção, devem ser consertados em até 30 (trinta) dias a 

contar do seu recolhimento, período no qual a CONTRATADA deverá habilitar imediatamente, 

com o mesmo número, aparelho reserva de forma a não gerar interrupção do serviço. 

Caso o defeito não tenha sido causado por mau uso, o equipamento será consertado ou 

substituído a critério do Fabricante, dentro de seus termos e condições de garantia e 
procedimento estabelecidos por ele. Podemos atender desta forma? 

RESPOSTA: Deverá ser atendido conforme cláusula 14.3 do Termo de Referência. 

Caso necessite de dilatação nos prazos, deverá apresentar justificativa e será 

avaliada por esta Companhia. 


