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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2019 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

 

 

ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. – EPP., com sede na Av. Senador 
Pinheiro Machado 133 – Santos/SP, CNPJ 57.815.284/0001-91, vem através de seu 
representante legal Jader Soares de Oliveira, portador do CPF 309.267.538-00 com base 
no artigo 12 do Decreto 3555 de 8 de agosto de 2000 solicitar posição sobre o seguinte 
questionamento: 
 
1º Questionamento: 

 
No item 1.1. do Termo de Referência 

 
“Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva de 74 (setenta e quatro) equipamentos de ar 
condicionado, pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Diadema, incluindo 
peças, materiais de limpeza, equipamentos necessários e adequados à manutenção e à 
execução dos serviços, conforme descritivo do Anexo I - Termo de Referência, parte 
integrante deste Edital.” 
 
No item 6.10. do Termo de Referência 

 
É mencionado a aplicação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. 

 
Existe uma grande diferença entre um contrato de manutenção preventiva e corretiva 
e um contrato de PMOC. O contrato é de PMOC, conforme a lei federal 13.589? Ou é 
contrato de manutenção preventiva e corretiva? 
 
RESPOSTA: Contrato de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado, cujos serviços e prazos de execução contratual estão discriminados no 
Anexo I do Edital nº 012/2019. 
 
2º Questionamento: 

 
No item 6.1. do Termo de Referência 
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“Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras e 

defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de 

acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde, 

consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros, mediante 01 

(uma) visita mensal obrigatória, perfazendo, um total de 12 (doze) visitas técnicas 

durante vigência contratual.” 

 
No item 6.4. do Termo de Referência 

 
“Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou 

emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem 

indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a 

imediata correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado, a 

fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, 

devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 

às 16h00.” 

 

Os chamados técnicos, além dos obrigatórios, serão cobrados a parte? Se não, os 
chamados que forem comprovados que não atendem as características de 
indispensáveis, como por exemplo, mau uso, serão cobrados a parte? 
 
RESPOSTA: Não haverá cobrança adicional pelo deslocamento para atendimento de 
chamado técnico (O.S.). Também não há limite de visitas para atendimento oriundo de 
chamado técnico. Identificado o problema, a Contratada encaminhará orçamento, nos 
prazos do Edital, com valores de peças e mão de obra. 

 
3º Questionamento: 

 
No item 9.9. do Termo de Referência 

 
“Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE REPOSIÇÃO: 
compressores, ventiladores, controle remoto, placa eletrônica e demais peças não 
abrangidas pelos itens 8.6. e 8.7.” 

 
Não foram encontrados os itens 8.6 e 8.7 no termo de referência. 
 
RESPOSTA: Onde se lê 8.6 e 8.7, leia-se 9.6 e 9.7. 

 
4º Questionamento: 

 



 
 

 
 

 
 

Câmara   Municipal   de   Diadema 

Estado de São Paulo 

 

No item 9.11. do Termo de Referência 

 

Os custos com a instalação de materiais, inclusive os citados no item 2.3.5.10., deverão 
correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a 
composição dos preços unitários.” 

 
Não foi encontrado o item 2.3.5.10. no termo de referência. 
 
RESPOSTA: Houve um erro de redação, leia-se “Os custos com a instalação de materiais 

deverão correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou 

alterar a composição dos preços unitários”. 

 
  

Diadema, 01 de outubro de 2019. 

 

 

CRISTIANE DOS SANTOS 

Pregoeira 


