
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 034/2021

OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E NO SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO E CONTROLE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE 
BELO HORIZONTE – COP-BH, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS.

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTES: 

No dia 15/06/21, o licitante ENGECLIMAR enviou pedido de esclarecimento referente ao 
edital do pregão eletrônico nº 034/2021, o qual será aqui respondido: 

QUESTIONAMENTO 01:  
Levando em consideração o objeto mencionado, e a solicitação quanto à qualificação técnica no 
item 14.2.3.
Gostaríamos de saber se os atestados técnicos comprobatórios poderão ser de sistemas de ar 
condicionado com integração ao sistema de automação?

RESPOSTA:  Sim, poderão.

QUESTIONAMENTO 02:
Não identificamos no Edital, sugestão de equipe técnica no local, é necessário estimar 
profissional residente para atendimento às demandas de manutenção nos sistemas ?

RESPOSTA: Sim, devido aos curtos prazos para a manutenção corretiva, conforme item 4.2.2 
do Edital (Anexo I): A CONTRATADA deverá atender o chamado de manutenção corretiva 
com disponibilidade de 24 horas por dia e 7 dias da semana incluindo feriado, prevendo o 
deslocamento do profissional ao prédio do Centro de Operações de Belo Horizonte - COP-BH, 
em até 04 horas após comunicado por e-mail, conforme endereço eletrônico disponibilizado 
pela CONTRATADA.

QUESTIONAMENTO 03: Para os serviços de manutenção mensal, há valor de referência para 
contratação ? Se positivo, é possível informar o valor?

RESPOSTA: Consultar o subitem 21.20 do edital, onde consta o valor global para a 
contratação.  
  
No dia 22/06/21, o licitante ESCLARECIMENTOS DE EDITAIS  enviou pedido de 
esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 034/2021, o qual será aqui 
respondido:   

QUESTIONAMENTO 01: Entendemos que não será exigido que a equipe permaneça full time 
no local. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer.
 
RESPOSTA: Sim, está correto. Precisamos que sejam cumpridos os prazos estabelecidos no 
Edital para atendimento, conforme item 4.2.2: A CONTRATADA deverá atender o chamado de 
manutenção corretiva com disponibilidade de 24 horas por dia e 7 dias da semana incluindo 
feriado, prevendo o deslocamento do profissional ao prédio do Centro de Operações de Belo 
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Horizonte - COP-BH, em até 04 horas após comunicado por e-mail conforme endereço 
eletrônico disponibilizado pela CONTRATADA.
 
QUESTIONAMENTO 02: Entendemos que deve estar incluso em nosso preço, a limpeza 
interna da rede de dutos, a ser realizada anualmente. Nosso entendimento está correto? Favor 
nos informar a metragem linear da rede de dutos, para que possamos cotar esse serviço.
 
RESPOSTA: Sim, está correto. Em relação à dúvida acerca da metragem, sugerimos a visita 
técnica prevista no item 13.4 do edital: 
13.4. A realização da visita técnica é faculdade do licitante, e objetiva demonstrar e dar ciência 
das condições dos locais.
13.4.1. O licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato sobre 
as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto desta 
licitação.

QUESTIONAMENTO 03: Entendemos que deve estar incluso em nosso preço, a análise da 
qualidade do ar. Nosso entendimento está correto? Esse serviço deverá ser executado 
anualmente ou semestralmente? Qual a quantidade de pontos a serem colhidas amostras do ar? 
 
RESPOSTA: Sim, está correto. Conforme a RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA, a 
análise da qualidade do ar deverá ocorrer semestralmente.
São 10 pontos de coleta de amostras do ar.

No dia 22/06/21, o licitante CETESTMINAS  enviou pedido de esclarecimento referente ao 
edital do pregão eletrônico nº 034/2021, o qual será aqui respondido:   

QUESTIONAMENTO 01:  Haverá incidência de BDI (impostos, lucro e taxa de 
administração) no fornecimento de peças do ANEXO III?

RESPOSTA: O preço proposto para as peças constantes no Anexo III, que serão adquiridas de 
acordo com a necessidade, deverá incluir todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino 
e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser adquirido.

QUESTIONAMENTO 02: Quem fornecerá filtros? (Se a Contratada, deverá estar no valor 
fixo ou será faturado sob demanda?)

RESPOSTA: Conforme disposto no item 4.3.1 do Anexo I do Edital, no caso de ser necessária a 
substituição de qualquer peça ou insumo constante nos Anexos II e IV, eles serão de 
responsabilidade da Contratada. Sabendo disso, o licitante deverá lançar o valor global do lote 
em moeda corrente nacional para todo o serviço, considerando todas as responsabilidades a ele 
atribuídas no Edital, inclusive no que tange à substituição de peças.

Apenas o fornecimento dos itens relacionados no Anexo III não serão de responsabilidade da 
Contratada. Nesse caso, o preço proposto deverá incluir todos os tributos, encargos sociais, 
fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser 
adquirido.

 
QUESTIONAMENTO 03: De quem é a responsabilidade pela análise do ar? Se da Contratada, 
como será faturado: fixo ou sob demanda (via Anexo III)? Quantos pontos?
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RESPOSTA: A análise da qualidade do ar é de responsabilidade da Contratada. Essa demanda 
deverá ser incluída no valor total a ser cobrado por todo o serviço. Não se trata de uma despesa 
eventual do Anexo III, mas de uma responsabilidade contratual.

São 10 pontos de coleta.

QUESTIONAMENTO 04: De quem é a responsabilidade pela limpeza de dutos? Se da 
Contratada, como será faturado: fixo ou sob demanda (via Anexo III)? Quantos metros 
lineares? 

RESPOSTA: A responsabilidade da limpeza de dutos é da Contratada. Essa demanda deverá ser 
incluída no valor total a ser cobrado por todo o serviço. Não se trata de uma despesa eventual do 
Anexo III, mas de uma responsabilidade contratual.

Em relação à dúvida acerca da metragem, sugerimos a visita técnica prevista no item 13.4 do 
edital: 
13.4. A realização da visita técnica é faculdade do licitante, e objetiva demonstrar e dar ciência 
das condições dos locais.
13.4.1. O licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato sobre 
as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto desta 
licitação.

QUESTIONAMENTO 05:  Quanto à automação, caso seja necessário aquisição ou atualização 
de software, de quem será a responsabilidade? Se da Contratada, como será reembolsada?

RESPOSTA: A responsabilidade em relação à automação é da Contratada. Essa demanda 
deverá ser incluída no valor total a ser cobrado por todo o serviço (é uma responsabilidade 
contratual).

QUESTIONAMENTO 06: De acordo com o item 4.2.3 do Termo de Referência, qual o 
histórico de necessidade de fornecimento de equipamento substituto? Caso seja um 
equipamento de grande porte, poderá ser fornecido um split/acj/portátil para atendimento 
paliativo?

RESPOSTA: Não há histórico registrado. O fornecimento ocorre de acordo com a eventual 
necessidade de reparo.

Conforme explicado no item 4.2.3 do Anexo I, independentemente de ser um equipamento de 
grande porte ou não, em caso de necessidade de deslocamento até a oficina da Contratada para 
reparo, deverá ocorrer a substituição por outro equipamento sem ônus para a Contratante (após a 
autorização desta por escrito), com as mesmas características até a conclusão do conserto. Vale 
ressaltar que o deslocamento também não deve incorrer em qualquer ônus para a Contratante e 
que o reparo não pode ultrapassar o período de 30 dias.

QUESTIONAMENTO 07: Quem fornecerá peças/materiais para substituição e instalação de 
equipamentos? Se a Contratada, como será reembolsada?

RESPOSTA: Conforme explicado no item 4.3.1 do Anexo I do Edital, será de responsabilidade 
da Contratada o fornecimento dos insumos e peças constantes nos Anexos II e IV, com exceção 
daquelas constantes no Anexo III.

Ressalta-se que os valores relativos aos insumos e peças de responsabilidade da Contratada 
(Anexos II e IV) deverão estar incluídos no valor total a ser cobrado por todo o serviço, por ser 
uma responsabilidade contratual.
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No dia 23/06/21, o licitante MEDICALTHERMO enviou pedido de esclarecimento referente 
ao edital do pregão eletrônico nº 034/2021, o qual será aqui respondido:     

QUESTIONAMENTO 01: Os lances a serem ofertados é o valor global incluindo as peças? ou 
será somente o valor da mão de obra fora as peças?

RESPOSTA: Sim, os lances devem contemplar o valor global do serviço, incluindo o valor fixo 
para a aquisição de peças e componentes.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2021. 

 
Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro  
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