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ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL 031/2018
Captação <captacao@imperiolicitacao.com.br>
qui 30/08/2018 13:56
Paralicitações <licitacao@mpac.mp.br>;

Prezado (a), boa tarde!
Solicito informação sobre as exigências da instalação dos Ares Condicionados (quantos metros de tubulação, tem elétrica, hidráulica,
etc).
No aguardo.
Atenciosamente;

Caio Rodrigo
Licitação / Captação

S +5511 2338-9299 / 5521-1841
cap tacao@ imp erioli c i t a cão. com .br
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Pregão Presencial n° 031 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19.05.0050.0001232/2018-63 - Diretoria de Administração

MANIFESTAÇÃO
Trata o presente procedimento de Pedido de Esclarecimento
referente ao Edital do Pregão Presencial n.° 031/2018, cujo objeto consiste no
Registro de Preços (SRP) para AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, do
tipo "Split", conforme especificações, variações, condições, quantidades, exigências
e estimativas, encaminhadas pela demandante e estabelecidas no Termo de
Referência.
Tempestivamente, no dia 30 de agosto de 2018, a empresa
Império Licitações protocolizou, via e-mail, Pedido de esclarecimento ao Edital
objeto da licitação em epígrafe.
A empresa pede informação sobre as exigências da instalação
dos Condicionadores de ar referente ao quantitativo de materiais a ser utilizado:
"(quantos metros de tubulação, tem elétrica, hidráulica, etc)".
Após busca da resposta e análise técnica do Setor
demandante do objeto em tela, a informação obtida é que o material exigido para a
instalação dos condicionadores de ar será o usualmente fornecido pelo Mercado
(parede a parede), que é aproximadamente 3 metros de tubulação e esponjoso,
ficando sob a responsabilidade da Contratante quando a necessidade desse
material ultrapassar essa referência de quantitativo. Ademais, os pontos de energia
e serviços hidráulicos, bem como, recomposição das paredes ficarão a cargo do
CONTRATANTE.
Neste contexto, e com base
sucintamente, decido pelo prosseguimento do certame.
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