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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ENC: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021 
8 mensagens

fernanda.sales@clarityengenharia.com.br <fernanda.sales@clarityengenharia.com.br> 18 de março de 2021 16:39
Para: bhtrans.cpl@pbh.gov.br
Cc: Alex - Clarity Engenharia <alex.baptistini@clarityengenharia.com.br>, Alberto Clarity
<alberto.antoni@clarityengenharia.com.br>, edson.silva@clarityengenharia.com.br

 

Prezados bom dia !

 

Venho por meio deste solicitar agendamento de vistoria referente ao PE 06/2021  cujo objeto é  Contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e monitoramento
remoto de Fontes de Alimentação Ininterrupta – NOBREAKS – da BHTRANS, incluído fornecimento de peças.

 

No aguardo de um breve retorno,

 

 

Fernanda Sales

Tel :  (11) 2781 5588

Cel /WhatsApp : (11)  96309 2291

CLARITY ENGENHARIA

Licitações e Depto. Comercial

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.

 

bhtrans.cpl@pbh.gov.br <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 18 de março de 2021 17:02
Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br, fernanda.sales@clarityengenharia.com.br

Sua mensagem 

  Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br 
  Assunto: ENC: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021 
  Enviada: 18/03/2021 16:39:26 GMT-3 

foi lida em 18/03/2021 17:02:35 GMT-3 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
mailto:fernanda.sales@clarityengenharia.com.br
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CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 18 de março de 2021 17:15
Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br
Cc: Alex - Clarity Engenharia <alex.baptistini@clarityengenharia.com.br>, Alberto Clarity
<alberto.antoni@clarityengenharia.com.br>, edson.silva@clarityengenharia.com.br, Dalva Candida Ribeiro Munayer
<dalva.munayer@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico nº 06/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e monitoramento remoto de Fontes de
Alimentação Ininterrupta – NOBREAKS – da BHTRANS, incluindo fornecimento de peças, conforme
Edital e Anexos. 

Prezada Sra. Fernanda Sales, boa tarde!

Informo que não consta no Edital da licitação referenciada a previsão para realização de vistoria.

Todas as informações necessárias para compreensão do objeto licitado estão elencadas no Termo de
Referência – Anexo I, no Modelo de Termo de Responsabilidade e Sigilo para Acesso Remoto aos
Nobreaks – Apêndice I, na Identificação e Sinalização dos Veículos de Apoio – Apêndice II, na Planilha
de Preços Máximos – Anexo II e na Minuta de Contrato – Anexo IX.

Em caso de dúvidas, gentileza encaminhar seu pedido de esclarecimento, observado o disposto no
item 6.1 do Instrumento Convocatório.

Estamos à disposição.

Atenciosamente, 

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

fernanda.sales@clarityengenharia.com.br <fernanda.sales@clarityengenharia.com.br> 19 de março de 2021 17:03
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
Cc: edson.silva@clarityengenharia.com.br, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>, Andre Luis
Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, elvira.merlin@clarityengenharia.com.br

Prezados boa tarde !

 

Inicialmente, agradeço pelo breve retorno, venho por meio deste solicitar esclarecimentos conforme abaixo descrito:

 

- Por se tratar de um contrato com fornecimento de peças e baterias , para formulação da proposta, qual a condição
real dos equipamentos? Estão em pleno funcionamento?

   Em relação as baterias,  qual a data de fabricação? Há necessidade de troca imediata?

 

- Em relação ao pagamento de peças, será necessário apresentar NF de compra? O faturamento será por meio de
DANFE ou incluso no pagamento do serviço?

 

- Os pagamentos serão pagos mensalmente ou por medição?

 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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At.te,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 23 de março de 2021 14:25
Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br
Cc: edson.silva@clarityengenharia.com.br, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>, Andre Luis
Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, elvira.merlin@clarityengenharia.com.br

REF.: Pregão Eletrônico nº 06/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e monitoramento remoto de Fontes de
Alimentação Ininterrupta – NOBREAKS – da BHTRANS, incluindo fornecimento de peças, conforme
Edital e Anexos.
 
Prezada Sra. Fernanda Sales, boa tarde!
 
Seguem as respostas aos questionamentos, conforme esclarecimentos prestados pela área técnica
solicitante:
 
PERGUNTA 1: “Por se tratar de um contrato com fornecimento de peças e baterias, para
formulação da proposta, qual a condição real dos equipamentos? Estão em pleno funcionamento?”
 
RESPOSTA 1: Dos 50 aparelhos relacionados no edital, hoje 20 nobreaks tipo A estão inoperantes,
em manutenção. É esperado que até a primeira quinzena de abril/21 os equipamentos tenham
retornado à operação. A maioria dos equipamentos são de 2014.
 
PERGUNTA 2: “Em relação às baterias, qual a data de fabricação? Há necessidade de troca
imediata?”
 
RESPOSTA 2: O quantitativo de baterias previstas no contrato é estimado para serem substituídos
gradativamente ao longo dos 20 meses de contrato.
 
PERGUNTA 3: “Em relação ao pagamento de peças, será necessário apresentar NF de compra? O
faturamento será por meio de DANFE ou incluso no pagamento do serviço?”
 
RESPOSTA 3: Peças fornecidas deverão ser faturadas por meio de NF de fornecimento.
 
PERGUNTA 4: “Os pagamentos serão pagos mensalmente ou por medição?”
 
RESPOSTA 4: Os pagamentos serão feitos mensalmente por meio de medição mensal.
 
Esclarecemos que, conforme disposto no item 6.6 do Edital: “As respostas aos pedidos de
esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes e a Administração.”
 
Estamos à disposição.
 
Atenciosamente, 

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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fernanda.sales@clarityengenharia.com.br <fernanda.sales@clarityengenharia.com.br> 23 de março de 2021 14:48
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
Cc: edson.silva@clarityengenharia.com.br, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>, Andre Luis
Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, elvira.merlin@clarityengenharia.com.br

Prezados boa tarde !

 

Para fins de esclarecimento, solicito este último :

 

- Qual a porcentagem  máxima permitida para redução de valores na planilha de peças para que a mesma não seja
considerada inexequível?

 

 

 

Desde já , agradeço pelos esclarecimentos do email anterior.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

bhtrans.cpl@pbh.gov.br <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 23 de março de 2021 15:02
Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br, fernanda.sales@clarityengenharia.com.br

Sua mensagem 

  Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br 
  Assunto: RES: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021 
  Enviada: 23/03/2021 14:48:20 GMT-3 

foi lida em 23/03/2021 15:02:37 GMT-3 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 23 de março de 2021 15:20
Para: fernanda.sales@clarityengenharia.com.br
Cc: edson.silva@clarityengenharia.com.br, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>, Andre Luis
Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, elvira.merlin@clarityengenharia.com.br

REF.: Pregão Eletrônico nº 06/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e monitoramento remoto de Fontes de
Alimentação Ininterrupta – NOBREAKS – da BHTRANS, incluindo fornecimento de peças, conforme
Edital e Anexos.
 
Prezada Sra. Fernanda Sales, boa tarde!

Não há esta regra definida no Edital.

A proposta será julgada nos termos e condições previstos no item 15.1 e seus subitens do
Instrumento Convocatório.

Gentileza atentar ao disposto nos subitens 3.3.5 a 3.3.5.3 (FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS) do
Termo de Referência - Anexo I do Edital, destacando os subitens 3.3.5.2.3 e 3.3.5.2.4 :

"3.3.5.2.3 – Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela Contratada deverão ser novas
(sem uso) e originais do fabricante com características técnicas iguais ou superiores à substituída. 

3.3.5.2.4 – Na ausência no mercado de materiais ou peças originais e diante de uma situação de
extrema necessidade de uso de equipamento, a aplicação ou substituição por outros considerados
similares deverá ser precedida de autorização da BHTRANS."

mailto:fernanda.sales@clarityengenharia.com.br
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Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/

