
 

 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 

PROCESSO ASF Nº 063/2022 

COLETA DE PREÇO Nº 013/2022 

 

1) O prazo para novas contratações de 24 horas é considerado curto, solicitamos 

a alteração para 48 horas após solicitação da Contratante.  

 

R: O memorial descritivo será retirratificado para fazer constar o prazo de 48 

horas após solicitação para entrega do equipamento.  

 

 

2) É solicitado no item "CARACTERISTICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS" que 

todos os grupos geradores possuam um tanque de combustível com capacidade 

de 200 litros, porém, os equipamentos de menor porte não possuem um tanque 

com esta capacidade por consumirem uma menor quantidade de combustível, 

desta forma solicitamos esclarecer se será aceito geradores com autonomia de 

até 8h, visto que trata-se de um item padrão de fabricação. 

 

R A Contratada deverá atender as especificações contidas no memorial 

descritivo.  

 

Quanto ao esclarecimento jurídico 

 

MINUTA DO CTT:  

 

3.27 A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização da 

CONTRATANTE em seu acompanhamento  

Com_JurTECG: Nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

3.28 A CONTRATADA é responsável pela idoneidade moral e técnica de seus 

funcionários, respondendo por todos e quaisquer danos, ações judiciais, faltas ou 

omissões que aqueles venham a cometer no desempenho de suas funções.  

Com_JurTECG: Nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

3.29 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela indenização de dano decorrente de 

ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus 

funcionários, nessa qualidade, causarem em decorrência da execução do presente 

contrato  

Com_JurTECG: Nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

CLAUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

Com_JurTECG: Limitar somatória das multas em até 10% sob o valor contratual, 

ainda, não aceitamos multa por dia de atraso.   

5.4 As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar.  

Com_JurTECG: Nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

10.11 Qualquer prática, pela CONTRATADA, em violação às declarações e disposições 

constantes das cláusulas antecedentes poderá ensejar a resolução de pleno direito 



 

 
 

 
do CONTRATO pela CONTRATANTE, de forma automática e independentemente de 

qualquer formalidade, sendo certo que a CONTRATADA isentará e manterá a 

CONTRATANTE indene em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos, 

diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e danos consequentes, 

relacionados ou decorrentes da violação cometida, sem prejuízo do direito de 

regresso da CONTRATANTE. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, 

reivindicação ou demanda em face da CONTRATANTE por conta da extinção do 

CONTRATO por violação às presentes normas de Anticorrupção.  

Com_JurTECG: Não estamos de acordo com indenização a título de perdas e danos 

e lucros cessantes, nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

  

MEMORIAL DESCRITIVO:  

 

• A CONTRATADA arcará com custos de danos causados pelo equipamento como: 

descarga elétrica, curto circuito nas instalações que possam resultar em retorno ou 

surto de tensão no equipamento, explosão incêndio e afundamento de piso.  

Com_JurTECG: Nos responsabilizamos apenas por danos diretos, devidamente 

comprovados no limite de 10% do valor contratual.   

 

R: Esclarecemos que as condições contratuais não são estabelecidas relacionando o 

termo de contrato às exigências de uma empresa em específico, mas sim naquilo que 

é necessário e de acordo com as condições gerais do objeto cominadas com as 

necessidades do serviço e da instituição contratante, uma vez que todas estão de 

acordo com as previsões legais. Neste sentido as condições contratuais serão 

mantidas 

 


