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ENC: Pedido de esclarecimento - PE 29/2022

LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br>
Qui, 03/11/2022 15:00

Para: Comercial TecnoTemp <comercial@tecnotempengenharia.com.br>

Prezados,

Seguem abaixo respostas para os ques�onamentos apresentados.

A�.,

Marcela Júnia Emídio do Carmo
Seção de Licitações – SELIT

_________________________________________________________________

Jus�ça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

De: SEAFI-PMS/MG: Seção de Administração Financeira e Patrimonial <seafi.pms@trf1.jus.br> 
Enviado: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 13:47 
Para: LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br>; Luiza Fontoura Ribeiro
<luiza.ribeiro@trf1.jus.br> 
Assunto: RE: Pedido de esclarecimento - PE 29/2022
 
Prezados,

Considerando os questionamentos levantados pela empresa TECNOTEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS,
cumpre esclarecer que:

1 ) Conforme item 11.8, subitens 11.8.1 e 11.8.2, do termo de referência, o fornecimento de quaisquer peças
de reposição são de responsabilidade da Contratada, ou seja,  não há a previsão de ressarcimento por parte
da Contratante.  A Contratada deverá estimar os custos de eventual reposição de peças, considerando a
probabilidade da ocorrência de substituição, e incluí-los na planilha de formação de preços. (Anexo 6).  

2)  Não há previsão no termo de referência de análise da qualidade do ar pela Contratada. Caso haja
essa necessidade, a responsabilidade fica a cargo da Contratante.

A�.

LUIZA FONTOURA RIBEIRO
Seção de Administração Financeira e Patrimonial - SEAFI

Justiça Federal – Subs.Judiciária de Patos de Minas

Rua Alberto Pereira da Rocha, nr. 12. Bairro Guanabara.

Telefones: (34) 3818.5419 / 5400 / 99924.6060

De: LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br> 
Enviado: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 11:18 
Para: Luiza Fontoura Ribeiro <luiza.ribeiro@trf1.jus.br> 
Cc: SEAFI-PMS/MG: Seção de Administração Financeira e Patrimonial <seafi.pms@trf1.jus.br>;
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LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br> 
Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 29/2022
 

À SEAFI/PMS,
 
Encaminho pedido de esclarecimento da empresa TECNOTEMP, referente

ao edital do Pregão Eletrônico 29/2022,  para análise e resposta à SELIT até o dia
04/11/2022, considerando o item 3.1.1 do edital. 

 
Atenciosamente,
 
 

Marcela Júnia Emídio do Carmo
Seção de Licitações – SELIT

_________________________________________________________________

Jus�ça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

De: Comercial TecnoTemp <comercial@tecnotempengenharia.com.br> 
Enviado: terça-feira, 1 de novembro de 2022 15:16 
Para: LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTOS PE 29/2022
 
Prezados (as),
 
Referente ao processo de PREGÃO ELETRÔNICO 29/2022, solicitamos os esclarecimentos a
seguir:
 
1.         De quem será a responsabilidade pelo fornecimento de peças, tais como
compressores, placas eletrônicas, motores, etc.? Caso seja a Contratada, o valor destas peças
será reembolsado após o fornecimento?
2.         De quem será a responsabilidade pela análise da qualidade do ar? Caso seja da
Contratada, quantas amostras deverão ser analisadas e com qual frequência?
 
Qualquer dúvida, estou à disposição!

 
 
Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e podem
conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição,
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reprodução ou qualquer forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem
ser ilegais, sujeitando-se o responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio
eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo o Tribunal de qualquer
responsabilidade por utilização indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem,
solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la imediatamente
Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e podem
conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição,
reprodução ou qualquer forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem
ser ilegais, sujeitando-se o responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio
eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo o Tribunal de qualquer
responsabilidade por utilização indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem,
solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la imediatamente


