ESCLARECIMENTOS – Pregão Eletrônico n. 005/2019

Prezado,
Segue a resposta da área técnica quanto ao esclarecimento solicitado:
“O item 8.3 e seu subitem 8.3.1 versam o seguinte: 8.3 "Equipe complementar em caso de
necessidade para o bom andamento do serviço, consoante as Manutenções Preventivas e/ou
Corretivas:(...)"; 8.3.1 "Deverá a empresa fornecer tantos funcionários quanto forem
necessários para realização das Manutenções Preventivas e/ou Corretivas , sobre suas
expensas sem impacto no contrato firmado entre as partes , ficando a contratada com a
responsabilidades de todas as despesas decorrentes. Sendo necessária a comprovação técnica
de capacitação dos funcionários envolvidos em cada cenário."
Assim sendo, "em caso de necessidade", deverá a empresa nos esforços empregados ao bom
andamento da prestação do serviço, alocar de forma pontual os funcionários que possam dar
suporte aquele que estará prestando serviço no regime de mão de obra exclusiva.”

Att.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.

KARLA D. P. DOLEJSI
Pregoeira
CREMERJ
______________________________________________________________________________
De: xxxxxxxx
Enviada em: segunda-feira, 13 de maio de 2019 13:27
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimento
Prezados,
Boa tarde!
Venho por meio deste pedir esclarecimento referente ao pregão 5/2019, UASG 389177 - de
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de
peças e materiais, dos equipamentos de ar-condicionado. No TERMO DE REFERÊNCIA, no
item 8.1 Equipe fixa, no horário de segunda-feira a sexta-feira conforme necessidade do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro perfazendo 44h
semanais. ENTRETANTO no ITEM 13.57.13.24 Agendar com o CREMERJ por telefone, fax ou
por e-mail, a data da manutenção preventiva e/ou corretiva, informando além da data, o
nome dos funcionários e outras informações que se fizerem necessárias.
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Diante disso, peço o esclarecimento referente a esses dois itens, esclarecendo se os
funcionários serão alocados ou não.
Atenciosamente,
xxxxxxx
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