
 
 

AO DOM - HOB 

 

COMUNICADO 

PREGÃO ELETRÔNICO 140/2018 

 

PROCESSO: 02-11/2018 

OBJETO: Locação de fonte de ar medicinal (com manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos e de toda a rede de ar comprimido do HOB) para atender a 

demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens por um 

período de 12 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais 

contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório. 

Comunicamos aos interessados que a impugnação da empresa AIR LIQUIDE LTDA. 

foi considerada parcialmente procedente. O item 3.7.5 do Anexo I do edital passa 

ter a seguinte redação: A empresa será responsável por realizar as manutenções 

preventivas e corretivas na rede de ar comprimido do HOB sem nenhum ônus. O 

item 4 do Anexo I do edital passa ter a seguinte redação: A empresa contratada 

deverá ter em seu quadro de funcionários um engenheiro clínico ou mecânico que 

irá ser o ser responsável técnico pelos equipamentos / instalações. 

O evento foi reagendado da forma como se segue:   

Prorrogação da recepção de propostas a partir de 18/10/18. 

Abertura das propostas: às 14:00hs do dia 30/10/18.  

Abertura da sessão de lances: às 14:15hs do dia 30/10/18.  

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. 

Para participar da sessão de abertura do pregão eletrônico os interessados deverão 

cadastrar-se junto ao sistema COMPRASNET para obtenção da senha de acesso. 

Para obter informações sobre o sistema “Pregão Eletrônico” poderá ser acessado o 

sítio www.comprasnet.gov.br. 

Prazo para disputa será de 01 (um) a 05 (cinco) minutos, acrescidos de até 30 

(trinta) minutos, fixados aleatoriamente pelo sistema. 

O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o encerramento 

iminente do pregão. 

CONFORME PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL, A VISITA TÉCNICA É 

OBRIGATÓRIA, DEVENDO SER AGENDADA PREVIAMENTE COM SRA. RENATA 

(FONE: 31 3277-6130) NO SETOR DE ENGENHARIA, EM HORÁRIO COMERCIAL, 

MOMENTO EM QUE DEVERÁ SER RETIRADO O ATESTADO DE VISITA. 

Para obter informações sobre o cadastro no SUCAF (Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores – Belo Horizonte/MG) poderá ser acessado o sítio 

www.pbh.gov.br/sucaf ou ligar no telefone (031) 3277-4677. 

O edital está disponível gratuitamente no site: www.pbh.gov.br ou 

www.comprasnet.gov.br. Outras informações: Av. José Bonifácio s/n, Bairro São 

Cristóvão, fone: (31) 3277-6178. 

 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2018. 

 

 

Edmundo S C Franco 

Pregoeiro HOB 
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