MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 2
Referência: Pregão Eletrônico n. 29/2007
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica,
manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) sistemas ininterruptos de energia (no-breaks), com
reposição de peças, exceto baterias.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2007
ESCLARECIMENTO 2
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o
edital em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 29/2007, 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).

EMANUEL CÂMARA DE ARAÚJO
Pregoeiro

Esclarecimento n° 01
ITEM 8.2.1.2.- Quais as empresas que devem apresentar este documento?
Resposta n° 01
Empresas estrangeiras em funcionamento no país.
Esclarecimento n° 02
Peças de reposição R$ 15.400,00, serão por conta da Aneel, e as baterias serão
fornecidas pela contratada?
O valor de 15.400,00, para reposição de peças é fixo ou seja, não será alterado em
função dos lances?
No sistema do Compranest tem 02 itens, será dado lances para cada item?
Resposta n° 02
O valor de R$ 15.400,00 é FIXO para eventuais reposições de peças. Portanto, os
licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, propor este valor para o item 2, sendo VEDADA sua redução
quando da fase de lances.
O vencedor do certame será aquele que ofertar o menor valor para os serviços (item 1).
Ou seja, o licitante que vencer o item 1 também será o vencedor do item 2, pois terá apresentado o
MENOR VALOR GLOBAL.
O fornecimento de baterias não faz parte do objeto da presente licitação.

Esclarecimento n° 03
Qual é a estimativa de preço, para os serviços?
A proposta a ser enviada pela empresa ganhadora é exatamente o modelo do anexo VI
? Será necessário enviar a planilha de formação de custo de pessoal, para o serviço de manutenção
de No-Breaks?

Resposta n° 03
O valor estimado para os serviços é de R$ 66.300,00.
Sim, o modelo do anexo VI deverá ser seguido.
Sim, deverá ser apresentada a planilha de custo de pessoal.
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