MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento 2
Referência: Pregão Eletrônico nº 16/2007
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, e
reposição de peças para o sistema de ar-condicionado que serve à Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, à Agência Nacional do Petróleo – ANP e à Companhia de Pesquisas e Recursos
Minerais - CPRM.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2007

ESCLARECIMENTO 2

Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou edital em
referência, seguem respostas abaixo baseadas no despacho exarado pela superintendência
demandante.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 16/2007, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no
site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

Maria Cristina Conde Alves Frasson
Pregoeira

Esclarecimento n° 01
A análise microbiológica do ar será de responsabilidade da contratada ? Se sim, qual a periodicidade ?
Quantos pontos de coleta deverão ser considerados por análise?
Resposta 01
Sim, será de responsabilidade da contratada, como consta no subitem 5.3 do Anexo IV (Detalhamento
do Objeto). Para tanto, deverão ser observadas as normas da ANVISA, RE 9/2003.
A periodicidade será semestral.
Considerando a área construída de aproximadamente 23.000 m2, seriam cerca de 21 pontos de coleta
(seguindo o disposto na norma acima citada). Os locais de cada ponto de coleta serão definidos junto
com o gestor do contrato, em reunião, após a assinatura do contrato.

Esclarecimento n° 02
Em caso de necessidade de limpeza interna dos dutos (robotizada), de quem será o ônus pelo serviço
realizado? Se os ônus forem da contratada, qual a metragem linear dos dutos?
Resposta 02
Não será de responsabilidade da contratada deste certame a limpeza interna dos dutos (robotizada).
Referido serviço será objeto de outra contratação mediante licitação.
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