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Bolsa Eletrônica de Compras SP Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Fazenda e Planejamento

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

 

QUANTIDADE E ANO 15/01/2021 10:24:14

ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 

Bom dia 
 
 
 
Existe a obrigatoriedade de um ano mínimo para as máquinas? 
 
 
 
Quantos equipamentos serão necessários para cada item? 
 
 
 
Obrigada

ana maria orlando pereira 15/01/2021 16:05:46

  

24829074892 ana maria orlando pereira  

Número da OC  851900801002020OC00059 - Itens negociados
pelo valor unitário
Situação  AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
UC  ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE

PEDREIRA

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

16:05:53

Comunicados sua conta Procedimentos Relatórios Sanções Catálogo
Sair
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
46.377.222/0001-29

Ouvidoria Transparência SIC

 Boa tarde! 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, tenho a informar que: 
 
 
 
Existe a obrigatoriedade de um ano mínimo para as máquinas? 
 
RESPOSTA: Não há necessidade de apresentação do tempo de uso, ou até mesmo o ano dos
equipamentos, somente deverá estar em boas condições de uso. 
 
Os equipamentos deverão estar em bom estado de conservação, ou seja, com os seguintes equipamentos: 
 
Motor funcionando sem vazamentos de óleo ou esfumaçamento; componentes mecânicos e elétricos todos
em funcionamento; suspensão em boas condições proporcionando segurança ao veículo e ao condutor;
pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; caçamba sem frestas ou rachaduras, com trava de
segurança para fechamento que proporcionem boa vedação evitando derramamento acidental de material e
demais equipamentos obrigatórios por lei. Conforme a clausula 2.15 do edital em caso de quebra o
equipamento deverá ser substituído num prazo de 12 (doze) horas. 
 
 
 
Quantos equipamentos serão necessários para cada item? 
 
RESPOSTA: Será necessário somente 1 equipamento para cada item. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Pregoeira 
 

https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

