ESCLARECIMENTOS – Pregão Eletrônico n. 004/2018
Prezado,
Conforme solicitado por V.Sª, após consulta com a área técnica, esta Pregoeira responde abaixo
os esclarecimentos solicitados:
* Item 8.1 - Equipe fixa. De acordo com a prestação de serviços relacionados no item 13.57,
temos atividades mensais; semestrais, trimestrais e anuais. Diante disso, quais seriam as
atividades diárias para que mantermos um técnico diário nas dependências CREMERJ?
Resposta: Por ser o local com grande quantidade de equipamentos a demanda diária de
eventos onde precisamos manter a manutenibilidade dos aparelhos.
* Visto que temos 08 locais para atendimento, seria um técnico para todos os locais ou teremos
que manter para cada local um técnico?
Resposta: Deve ser atendido conforme programação da empresa vencedora do certame não
haverá necessidade de um técnico em cada localidade.
* Item: 13.57.13.2 - Para o registro no CREA, teria que ser um técnico ou podemos atender esse
item com o Engenheiro Mecânico?
Resposta: O subitem 13.57.13.2 do Termo de Referência relata o seguinte: A empresa deverá,
comprovadamente, possuir um técnico de manutenção na cidade da Sede deste Conselho;
* Técnico Mecânico poderia ser Mecânico de Refrigeração?
Resposta: Sim.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2019.
Margareth de Souza do Espírito Santo
Pregoeira
CREMERJ
______________________________________________________________________________
De: XXXXXXXXX
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:32
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br;
Assunto: Esclarecimento - Pregão Eletrônico de Nº 004/2018

Prezados (as), boa tarde!
Gostaríamos de solicitar esclarecimento com relação aos itens abaixo:
* Item 8.1 - Equipe fixa. De acordo com a prestação de serviços relacionados no item
13.57, temos atividades mensais; semestrais, trimestrais e anuais. Diante disso, quais
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seriam as atividades diárias para que mantermos um técnico diário nas dependências
CREMERJ?
* Visto que temos 08 locais para atendimento, seria um técnico para todos os locais ou
teremos que manter para cada local um técnico?
* Item: 13.57.13.2 - Para o registro no CREA, teria que ser um técnico ou podemos atender
esse item com o Engenheiro Mecânico?
* Técnico Mecânico poderia ser Mecânico de Refrigeração?
Sem mais e a disposição;
XXXXXXXXX
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