DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo,
com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes nos condicionadores de ar
pertencentes em uso nas unidades da DPE – Defensoria Pública do Estado da Bahia do
Interior do Estado, conforme condições, características e especificações constantes na
Seção II - Termo de Referência.
QUESTIONAMENTO N° 01

PERGUNTA 01

Solicitamos esclarcimento para a exigência de atestados de central de ar com
capacidade exigida abaixo, pois o edital informa uma relação de 575 condicionadores
de ar e nenhuma cental de ar, sendo os split's em maior quantidade não justifica exigir
atestado de cental de ar.
b.1.1. A mão de obra necessária ao atendimento dos serviços especificados neste
termo deverá possuir no mínimo as seguintes qualificações:
 Responsável Técnico – Engenheiro Mecânico ou Técnico de Refrigeração com
registro no no seu respectivo Conselho, e experiência comprovada (ART’s) em centrais
de ar condicionado com capacidade mínima de 250TR’s (grifo nosso).
Fico no aguardo de sua resposta.

RESPOSTA 01

Informamos que o seu questionamento procede e foram realizados ajustes na parte de
qualificação técnica do Termo de Referência com reflexo no Edital.
Em razão da dimensão territorial e da grande quantidade de equipamentos que são necessários
para manutenção preventiva e/ou corretiva com base nas características, especificações e
condições descritas no instrumento, informamos para os devidos fins que o Edital foi atualizado
e encaminhado para publicação e conhecimento de todos os licitantes e interessados.
O Termo de Referência ficou descrito assim e com reflexo na qualificação técnica do
Edital:
11.0.
Qualificação profissional
11.1.
A mão de obra necessária ao atendimento dos serviços
especificados neste termo deverá possuir no mínimo as
seguintes qualificações:
11.1.1. Comprovação de que a licitante possui, em nome da
empresa, atestado de responsabilidade técnica para execução
dos serviços de característica semelhantes às do objeto da
licitação, em atividade pertinente e compatível em
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características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da
PARTE II deste instrumento (art. 101, II).
Para a demonstração da capacidade técnico-operacional da
licitante, será considerada satisfatória a comprovação da
execução no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos
quantitativos previstos no Termo de Referência.
O percentual de comprovação é importante porque visa
demonstrar que a empresa tem a capacidade operacional e
técnica para executar os serviços em diversas unidades ora
descritas no Termo de Referência, assim como para manter os
equipamentos em perfeito funcionamento nas unidades que
atendem defensores, servidores e assistidos da Instituição.
11.1.2.
Declaração de Indicação das instalações, do
aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos. (art. 101, III e §6o) Escolher a
opção do momento de apresentação se é Futura ou Imediata.
A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data
prevista para apresentação deverá ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
O licitante deverá assinalar na Declaração de indicação das
instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, a opção
quanto ao momento de demonstração do atendimento das
exigências relativas às instalações, aparelhamento e pessoal
técnico.
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Na hipótese de declaração formal de disponibilidade imediata, a
verificação será feita na fase de habilitação, devendo ser juntada
ao sistema antes da abertura das propostas.
Optando o licitante pela declaração formal de disponibilidade
futura, deverá, após a homologação e adjudicação, fazer prova
da efetiva existência das instalações, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos
estabelecidos neste instrumento convocatório, ficando
esclarecido que a declaração falsa caracteriza o ilícito
administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº
9.433/05.
11.1.3. Considerando a dimensão territorial e do quantitativo
de aparelhos constantes do Termo de Referência objeto da
licitação, a licitante deverá indicar para gestão dos trabalhos
relativos ao certame um Responsável Técnico pertencente ao
quadro da empresa, que pode ser Engenheiro Mecânico ou
Técnico de Refrigeração, ou profissional equivalente com
registro no respectivo Conselho Profissional.
Certidão de Registro Pessoa Física vigente no respectivo
Conselho relacionado ao Engenheiro Mecânico ou Técnico de
Refrigeração, ou profissional equivalente.
Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional
competente (art. 101, I), qual seja: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro Conselho
equivalente.

O Edital do Pregão Eletrônico 18/2022 foi remarcado e encaminhado para publicação, assim
como divulgado em obediência a Lei 9.433/2005.
Estamos a disposição para os esclarecimentos e/ou informações que se fizerem necessárias.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Defensoria Pública do Estado da Bahia

