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__________________________________________________________________________________________ 
 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 08/2020, 

instaurado na modalidade pregão presencial nº 05/2020, cujo objeto é a manutenção preventiva e 

corretiva dos ares condicionados desta Casa Legislativa, torna público aos interessados as respostas 

aos questionamentos formulados, valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: O fornecimento de peças de reposição será cobrado a parte? 

 

Resposta: As peças de reposição serão fornecidas e cobradas à parte mediante justificativa técnica da 

substituição e após consulta ao mercado realizada pelo setor de compras da Câmara Municipal. 

 

2. Pergunta: O fornecimento de gás refrigerante será cobrado a parte? 

 

Resposta: O fornecimento de gás refrigerante será à parte mediante justificativa técnica do 

fornecimento e após consulta ao mercado realizada pelo setor de compras da Câmara Municipal. 

 

3. Pergunta: Qual o valor estimado da contratação? 

 

Resposta: O valor estimado da contratação encontra-se inserido aos autos, estando o processo com 

vista franqueada aos interessados. Registre-se que a lei regente da modalidade pregão – Lei Nacional 

nº 10.520, de 2002 – não determina a divulgação do valor estimado da licitação no edital, mas, sim, 

que esse valor conste nos autos do processo, sendo este o entendimento majoritário do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais. 

 

4. Pergunta: O atestado técnico deverá comprovar também que a empresa emitiu o PMOC (Plano de 

Manutenção Operação e Controle) referente aos serviços prestados? 

 

Resposta: Não. Deverá comprovar que executou serviços de manutenção em ares condicionados. 

 

Sete Lagoas, 2ª feira, 18 de maio de 2020. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


