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 ETERA –
ENGENHARIA TÉRMICA E ACÚSTICA
DA TEMPESTIVIDADE
O certame será realizado no dia 03/09/2020, portanto, diante do previsto no item 3.1 do
Edital, o pedido é tempestivo.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
A empresa solicitou esclarecimentos abaixo relacionados, os quais foram devidamente
elucidados pelo Núcleo de Compras e Contratos da FAPEMIG, conforme abaixo:

ENC: Visita Técnico p.e. 15/2020
Pregão <pregao@fapemig.br>
Ter, 25/08/2020 08:31
Para: Nicole Silva <nicole.silva@eteraengenharia.com.br>
Cc: moa.licit moa.licit@terra.com.br
Bom dia.
Envio abaixo, esclarecimento do Núcleo de Compras e Contratos da Instituição, ao seu
questionamento.
Atenciosamente,
Adriana Alves de Souza
Pregoeira

De: Núcleo de Compras e Contratos
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 17:32
Para: Adriana Alves Souza ; Pregão <pregao@fapemig.br>
Cc: Núcleo de Compras e Contratos
Assunto: RE: Visita Técnico p.e. 15/2020
Senhora Pregoeira,
Informamos-lhes que para o Pregão Eletrônico nº 15/2020, conforme se depreende das
regras constantes no edital de licitação, não foi estabelecido preço máximo aceitável para a
contratação.
Na oportunidade informamos-lhes que o valor estimado para a contratação possui caráter
sigiloso, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, a
fim de garantir a proposta mais vantajosa para esta Fundação.
Atenciosamente
Núcleo de Compras e Contratos

De: Pregão <pregao@fapemig.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 11:32
Para: Nicole Silva <nicole.silva@eteraengenharia.com.br>
Assunto: RE: Visita Técnico p.e. 15/2020
Bom dia, Engenheira Nicole.
Para a realização da visita técnica, deverá ser agendada através do e-mail
dmp@fapemig.br, conforme item 14.4 constante no Anexo I - Termo de Referência, do
edital.
Quanto a solicitação e questionamento relacionados ao valor, serão encaminhados à área
responsável para os devidos esclarecimentos.
Atenciosamente,
Adriana Alves de Souza
Pregoeira

De: Nicole Silva <nicole.silva@eteraengenharia.com.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 10:31
Para: Pregão <pregao@fapemig.br>
Assunto: Visita Técnico p.e. 15/2020
Prezados bom dia !
Gostaria de realizar um visita técnica no complexo para melhor entender a demanda de
vocês.
Também gostaria de solicitar a planilha em Excel.
Não ficou claro se vocês possuem um valor máximo global, o valor é fechado ?
Fico no aguardo.
Atenciosamente;
Engª Nicole Silva – Licitação
Email: nicole.silva@eteraengenharia.com.br
Etera Engenharia Térmica e Acústica
Tel: 31 3492 8228 - 31 99894 2233
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