




















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Licitações e Contratos

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

• Do questionamento  em relação  ao  prazo  para  apresentação  da  Garantia
Contratual.

R: O Prazo de 10(dez) dias úteis para prestar  a garantia contratual  é o prazo
adotado  por  este  Regional  em  praticamente  todos  os  certames,  dessa  forma,
consideramos improcedente o pedido de dilação do prazo.

• Da  responsabilidade  por  intervenção  de  Terceiros  Contratados  pela
administração Licitante.

R:  Solicitação Indeferida. A responsabilidade da CONTRATADA se dará por suas
intervenções  (ou  omissões)  realizadas  durante  as  manutenções  corretivas  e
preventiva.

• Da omissão quanto a admissibilidade de Faturamento dos serviços por filiais
distintas da mesma empresa.

R: O faturamento deve ser feito de acordo com o CNPJ correspondente da filial que
efetivamente  executou  o  serviço.  tal  procedimento,  conforme  exposto,  visa
compatibilizar  as legislações administrativa  e tributária.  A própria  Thyssenkrupp
Elevadores, atual CONTRATADA, realiza o faturamento no CNPJ de suas filiais.
Por  tal  motivo,  há a determinação em edital  que as notas devem ser  emitidas
individualmente, uma para cada uma das localidades onde o serviço foi executado.

• Do Fracionamento do Lote 3.

R: Solicitação indeferida. O fracionamento do Lote 3 não configura a situação mais
vantajosa e econômica para este Regional. Justificativas já apresentadas durante a
fase interna do processo licitatório.

• Do  pedido  de  esclarecimentos  em  relação  ao  ANEXO  II  do  Termo  de
Referência - Relatório de Manutenção Preventiva.

R:  O Anexo II serve apenas como modelo, podendo a CONTRATADA apresentar
relatório  próprio  desde  que  contemple  as  informações  mínimas,  conforme  o
modelo. Não serão aceitos relatórios genéricos sem as informações técnicas que um
relatório de preventiva exige.

Atenciosamente,

Eng. Eder Cesar Dias
Núcleo de Gestão Predial 
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