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Lista de mensagens

Data e Hora Texto

19/08/2019 às 11:06:42 O item 17.3.2 do edital fala em registro no CREA. Para a instalação dos equipamentos, iremos contratar uma empresa credenciada pelo fabricante, a 
fim de garantir a qualidade do serviço e garantia dos equipamentos. O registro no CREA a ser apresentado pode ser da empresa a ser contratada por 
nós? O responsável técnico pela execução do contrato precisa ser um funcionário registrado na nossa empresa ou pode ser da empresa credenciada a 
ser contratada por nós? RESPOSTA: Conforme edital, quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar: subitem 17.3.2.2 - Prova de 
registro no CREA da EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS e subitem 17.3.2.3 - Prova de registro 
no CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. OBSERVAR SUBITEM 21.17.

19/08/2019 às 11:05:47 Nos preços a serem ofertados deverão estar inclusas as despesas com manutenções preventivas conforme item 4 do anexo I do edital? RESPOSTA: 
Sim. 

19/08/2019 às 11:05:26 1) PERGUNTA: O pedido das 78 máquinas ocorrerá de forma única? Se sim, o prazo de 30 dias é exíguo para a entrega e instalação para os 78 
equipamentos de ar condicionado. Para entregar esse volume de equipamento se faz necessário pelo menos 60 dias e a instalação outros 60 dias, pois 
é um serviço complexo e de grande vulto. Sendo assim, favor verificar a possibilidade de alterar o prazo de entrega para até 120 dias após o envio da 
nota de empenho. RESPOSTA: O pedido não ocorrerá de forma única. Nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, o fornecimento dar-se-á sob 
demanda e o quantitativo MÍNIMO em cada Ordem de Fornecimento/Instalação será de 01 (um) equipamento e o quantitativo MÁXIMO será de 12 
(doze) equipamentos.
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