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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000000659-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2022
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento
 
1. Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado pela empresa Taboca
Mercantil LTDA inscrita no CNPJ nº 37.552.014/0001-28 , referente ao Pregão Eletrônico nº
35/2022, cujo objeto é a contratação por meio de REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento,
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos equipamentos de ar condicionado tipo
split, para atender as unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

1.1 Como o o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail
ao setor demandante pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme
resposta exposta abaixo:

 

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 19/09/2022, de modo que, estando a abertura do
certame marcada para o dia 26/09/2022, e havendo previsão no Edital, subitem 24.5, entende-se o
mesmo por próprio e tempestivo.

 

2 - QUESTIONAMENTO E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Dúvida 1): No anexo III, 1.2.2, diz que corre por conta do prestador de serviço custos com
"...instalação, drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos das partes envolvidas." No caso
de instalação de ar condicionado novo, que a situação requer corte na parede de alvenaria para
instalação de dreno, serviços de reboco, pintura também correm por conta do prestador de serviço?

Dúvida 2): na parte de fornecimento de peças e tubulações, a nota fiscal a ser emitida será de venda ou
também nota fiscal de serviço?

Dúvida 3): Trata-se de registro de preço. Faz todo os sentido na parte de instalação, desinstalação,
fornecimento de peças ou manutenção corretiva. Mas em se tratando de manutenção corretiva: há
alguma periodicidade definida (mensalmente, trimestralmente) em cada sede ou cidade? A idéia aqui é
estimar qual seria uma demanda periódica por este tipo de serviço.

 

RESPOSTA

Resposta à dúvida 01: No caso de instalação de ar condicionado novo em locais onde inicialmente não



foi projetado para instalação de drenos embutidos, serão instalados drenos expostos.

Resposta à dúvida 02: As Notas relativas às peças/tubulações serão notas de Venda – Material.

Resposta à dúvida 03: O Termo de Referência prevê: "11.1. Essa manutenção consistirá no
atendimento às solicitações do contratante, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus
adicional, sempre que houver paralisação, mau funcionamento e/ou quebra do equipamento, bem
como quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou correção de
defeitos que possam vir a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos;"

 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter prestado a
contento as informações apresentada pelo Setor Demandante.

Atenciosamente,

Tadeu Joventino do Nascimento
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Tadeu Joventino do Nascimento, Pregoeiro (a), em
20/09/2022, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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