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PERGUNTA 1: Em relação ao item “3.2.21. GARANTIA”, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do 
produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800) ou 
através do site do próprio fabricante, realizado pela contratante, no qual, com a colaboração da equipe de 
TI da contratante ou com o próprio usuário se identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado 
nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado o atendimento on-site. Está 
correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 1: O entendimento não está correto. A equipe de TI da CONTRATANTE entrará em contato 
através de contato telefônico (0800), para abertura de chamado de assistência técnica, após ter sido 
identificado um problema no equipamento, entretanto não será corresponsável por execução de 
diagnósticos, de bateria de testes ou pela investigação de causa do problema. 
 
PERGUNTA 2: Referente ao item “3.2.21. GARANTIA”, considerando os prazos de atendimento 
estabelecidos, entendemos que o prazo máximo para a Substituição de Peças, Componentes e 
equipamentos, na eventualidade de ser detectado a necessidade de intervenção física no equipamento, será 
de 96h (setenta e duas horas úteis) para os atendimentos nas capitais e regiões metropolitanas e nas demais 
regiões. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 2: O entendimento não está correto. Conforme o item 3.2.21.5 do edital: “O prazo para 
atendimento e solução dos chamados técnicos deverá ser de até 96 horas a partir da abertura do chamado, 
que considerará para todos os fins, o contato feito através de meio disponibilizado para tal, com a 
CONTRATADA”. Conforme o item 3.2.21.3 do edital: “Os reparos físicos decorrentes do exercício da garantia 
devem ser executados onde se encontram os equipamentos (modalidade on-site)”. 
 
PERGUNTA 3: Referente ao item “3.2.21. GARANTIA”, considerando que o Edital não prevê a distribuição 
de equipamentos para as localidades, entendemos que os níveis de Suporte devem ser considerados para 
as localidades das cidades Sedes da Empresa de Pesquisa Energética. Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA 3: O entendimento está correto.  
 


