
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 

Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva 

nos sistemas prediais da  FAPEMIG, com dedicação exclusiva de mão 

de obra, fornecimento de peças, materiais e  acessórios.  

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA MCM 

EMPREENDIMENTOS 

DA TEMPESTIVIDADE  

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à FAPEMIG dia 17.08.2020. O Aviso do 

Edital foi publicado no dia 14.08.2020. Portanto, diante do previsto no item 3.1 do Edital, o 

pedido é tempestivo.  

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

A empresa solicitou esclarecimentos dos itens abaixo relacionados, os quais foram 

devidamente elucidados pela área técnica, Departamento de Material, Patrimônio e 

Serviços Gerais da FAPEMIG, conforme abaixo: 
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ENC: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 15/20 

Pregão <pregao@fapemig.br> 

Seg, 17/08/2020 12:16 

Para: Licitações <licitacoes@mcmindustrial.ind.br> 

Boa tarde. 

Abaixo, esclarecimentos da Área Técnica da Ins_tuição para os ques_onamentos 

solicitados. 

Atenciosamente, 

Adriana Alves de Souza 

Pregoeira 



De: Ismael Robert dos Santos <> 

Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 11:31 

Para: Pregão <pregao@fapemig.br> 

Assunto: RE: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 15/20 

Sobre a dotação orçamentária da PE 15/20. 

É um recurso próprio ou se refere a algum convênio? 

O recurso é próprio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, oriundo das receitas 

arrecadadas 

pelo governo de Minas em percentual estabelecido na cons_tuição de MG. 

• Caso seja próprio, o recurso está disponível em caixa? 

Conforme legislação vigente, toda ordem de serviços será amparada por empenho prévio, 

portanto, 

os serviços só terão autorização para inicio, após a disponibilidade de recurso empenhado. 

• Se convênio, qual o convênio e como será a liberação das medições? Será feita por engenheiro 

da 

prefeitura, ou engenheiro do órgão responsável pelo convênio? 

Não se trata de convênio e toda fiscalização e conferência deverá ser feita por fiscal integrante do 

quadro 

de pessoal da Fundação conforme descrito no edital. 

De: Pregão <pregao@fapemig.br> 

Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 10:54 

Para: Ismael Robert dos Santos 

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 15/20 

Bom dia, Ismael. 

Gen_leza responder ao ques_onamento abaixo, para que eu possa enviar ao licitante. 

Obrigada. 
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De: Licitações <licitacoes@mcmindustrial.ind.br> 

Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 10:39 

Para: Pregão <pregao@fapemig.br> 

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 15/20 



Bom dia, 

Sobre a dotação orçamentária da PE 15/20. 

É um recurso próprio ou se refere a algum convênio? 

• Caso seja próprio, o recurso está disponível em caixa? 

• Se convênio, qual o convênio e como será a liberação das medições? Será feita por engenheiro 

da 

prefeitura, ou engenheiro do órgão responsável pelo convênio? 

No aguardo 

Aleteia Pontes 

 

 

Sendo assim, esperamos ter esclarecido suas dúvidas.  

Atenciosamente, 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020. 

Adriana Alves de Souza 

Pregoeira 


