
 

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021  
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, com substituição de peças e componentes de todo o sistema de ar 
condicionado instalado na FAPEMIG, por 12 meses, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, fornecimento de peças e acessórios, conforme especificações, exigências e 
quantidades estabelecidas neste documento.  
 
Pedido de Esclarecimento apresentado 04/04/2022, por Eliabe do Nascimento Luiz-ME, 
CNPJ  16.630.743/0001-85    
Tel.: (31) 2533.31.09 
 
Da Tempestividade  
O certame será realizado no dia 08/04/2022, portanto, diante do previsto no item 3.1 
do Edital, o pedido é tempestivo.  
 
 Do Pedido de Esclarecimento  
A licitante solicitou o esclarecimento abaixo:  

Gentileza nos informar se o anexo III na página 32 deverá ser anexado junto da 

habilitação ou será solicitado somente para a empresa vencedora? 

Conforme estabelecido no art. 26 do Decreto Estadual nº 48.012/2020, os licitantes 
encaminharão concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os 
documentos de habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
Até a data de abertura da sessão, os documentos de habilitação e a proposta, poderão 
ser retirados ou substituídos no sistema. 
Conforme estabelecido no item 7 do Edital, o licitante deverá encaminhar sua proposta, 
mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, 
realizar o upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo IV - 
Proposta Comercial. 
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da CONTRATADA. Deverá ser apresentada planilha que expresse a 
composição de todos os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente 
certame. 
Dessa forma, informamos que a planilha de custos, conforme modelo apresentado no 
Anexo III do Edital, deverá ser encaminhada juntamente com os documentos de 
habilitação. 
 

Adriana Alves de Souza 

Pregoeira 


