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PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE EXAUSTÃO 

Solicitação de Esclarecimentos nº1 e respostas 

1 Pergunta (02/02/2016):   

“O item 2 da planilha de custo e formação de preços - reparo - se diz respeito a que tipo de 
serviço?” 

RESPOSTA: A todos os serviços de manutenção corretiva especificados no Termo 
de Referência. 

2 Pergunta (02/02/2016):   

“Podem me informar se existe quantidade específica de funcionários?” 

RESPOSTA: Não há quantidade mínima de funcionários. 

3 Pergunta (02/02/2016):   

“Os serviços serão feitos na própria AGERIO, ou seja, vocês fornecem o local para 
manutenção?” 

RESPOSTA: Os serviços serão realizados na própria Agência, exceto nas condições 
especificadas no item 6.9 do Termo de Referência. 

4 Pergunta (02/02/2016):   

“Anualmente temos que fazer a limpeza de dutos. Qual a metragem todos destes dutos?” 

RESPOSTA: 463,00 m. 

5 Pergunta (28/01/2016):   

“Anualmente temos que fazer a analise microbiológica dos ambientes (pontos). Quantos 
pontos são?” 

RESPOSTA: 27 pontos. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE EXAUSTÃO 

Solicitação de Esclarecimentos nº2 e respostas 

1 Pergunta (03/02/2016):   

“Solicitamos o valor estimado para a licitação 01/2016.” 

RESPOSTA: No pregão eletrônico, não existe a obrigação de divulgar os valores 
estimados no corpo do Edital, entendimento respaldado pela jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União – TCU, conforme Acórdão TCU nº114/2007, aplicável à 
AgeRio por força da súmula 222 do próprio. Nesse sentido, a Agência optou por não 
divulgar esses valores estimados neste momento, estimulando a concorrência e 
buscando obter a melhor oferta de mercado. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE EXAUSTÃO 

Solicitação de Esclarecimentos nº3 e respostas 

1 Pergunta (17/02/2016):   

“Tendo em vista o que preconiza a lei estadual nº 4192 de 01/10/2003: obrigatoriedade de 
“....... realização anual de limpeza geral nos aparelhos de ar condicionado e nos dutos de 
sistemas de ar refrigerado central, de todos os prédios públicos e comerciais do Estado do 
Rio de Janeiro”, perguntamos de quem é a responsabilidade por tal custo; se a contratada 
o for, para efeito de orçamentação da contratação do serviço, necessitamos conhecer a 
extensão total das redes de dutos e de suas maiores bitolas.” 

RESPOSTA: A empresa contratada será responsável pelo custo. Extensão: 463,00 
metros. Maiores Bitolas (em cm): 60x20, 55x20 e 50x20. 

2 Pergunta (17/02/2016):   

“Com relação a análise da qualidade do ar interior, a ser realizada semestralmente, 
conforme determina a Resolução RE nº 9 de 16/01/2003 da ANVISA, perguntamos, 
também, de quem é a responsabilidade por tal custo” 

RESPOSTA: O custo será da empresa contratada. 

3 Pergunta (17/02/2016):   

“A respeito de fornecimento de peças para os equipamentos instalados, pedimos 
esclarecer se este poderá ser pela contratada, mediante orçamento prévio e aprovação da 
contratante, fora do valor mensal contratado (referência itens 1.1 e 6.5 do ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA)” 

RESPOSTA: Os preços das peças, conforme item 7.6 do T.R. deverão compor a 
proposta de preço, e será esse o preço efetivamente pago pela Contratante em cada 
substituição, conforme itens 7.1 e 7.2 do T.R.  
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