
 

 

Resposta de Questionamento 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 – REQUISIÇÃO 030/2019 – Contratação de empresa 

especializada para DESINSTALAÇÃO, RETIRADA, INSTALAÇÃO e TRANSPORTE dos aparelhos 

de AR CONDICIONADO, da antiga para a atual sede administrativa da FUNEC, incluindo reparação 

de alvenaria, pintura das paredes e reparos elétricos eventualmente necessários.  

A empresa UAI Service Licitação – ME, apresentou no dia 11 de setembro de 2019 os seguintes 

questionamentos: 

DÚVIDA:  Os reparos em alvenaria, pintura e, eventualmente, elétricos serão realizados nos dois 

endereços, de retirada e de instalação? 

Resposta:  Sim. 

DÚVIDA:  As retiradas e instalações ocorrerão em locais elevados que necessitem de andaimes, 

por exemplo? 

Resposta:  Sim. Com a possibilidade de visitas aos locais de desinstalação e instalação prevista 

e regulada pelo no Edital pelo item 14.17. 

DÚVIDA: Quais os prazos para início e término dos serviços?  

Resposta:  Serão ajustados previamente com a empresa vencedora e a Fundação de Ensino de 

Contagem 

DÚVIDA: Os pontos elétricos para alimentação dos equipamentos, nos locais de instalação, serão 

disponibilizados pela Contratante? 

Resposta: Sim. 

DÚVIDA: Pela natureza dos serviços, não seria prudente solicitar as Certidões de Registro da 

Empresa e de seu Responsável Técnico (Engenheiro Mecânico) no CREA na fase de Habilitação, 

seguindo normas vigentes?  

Resposta: Após análise, a Comissão Permanente de Licitação não vê a exigência e opta por não 

incluí-la no edital, tendo como fundamento à esta decisão o Acórdão 727/2009, por meio do 

qual o Plenário Determinou ao Secretário- executivo do Ministério do Desenvolvimento, 

Industria e Comércio Exterior que, nos futuros procedimentos licitatórios realizados pelo 

órgão, “abstenha-se de exigir do licitante a comprovação de possuir no quadro permanente, na 

data prevista para a entrega da proposta, profissional habilitado detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço. Na fase de habilitação vamos nos 

ater a documentação constante no artigo 28 da Lei 8666/93. 

Contagem, 11 de setembro de 2019. 
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