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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
1) EMPRESA ARTEMP ENGENHARIA. 
 
QUESTIONAMENTO 1: A referida Licitação, em seu objeto, cita “aquisição... incluindo serviço...”, e portanto, 
perguntamos: Sendo a modalidade “menor preço global”, será possível a apresentação de nota fiscal de 
prestação de serviços única para todo o pacote? Ou deveremos apresentar duas notas, sendo um nota fiscal 
mercantil de venda para o fornecimento do equipamento, e outra nota fiscal de prestação de serviços para a 
execução dos serviços? 
 
RESPOSTA 1: Deve ser emitida Nota fiscal de mercadoria.  
  
QUESTIONAMENTO 2: Para o descarte do equipamento existente, deverá ser apresentada documentação 
comprovando o descarte em empresa/local homologado? 
 
RESPOSTA 2: Não serão solicitados documentos comprovando descarte em empresa ou local homologado.  
 
 QUESTIONAMENTO 3: Está sendo solicitado um chiller modelo 30XS180, com capacidade nominal de 180 TR. 
Pedimos a gentileza informar: 
- Capacidade efetiva mínima exigida: 
- Temperatura de saída de água gelada: 
- Temperatura de entrada de água gelada: 
- Temperatura de bulbo seco do ar para seleção: 
 
RESPOSTA 3: As informações solicitadas são de acordo as características técnicas do objeto solicitado.  
  
QUESTIONAMENTO 4: Entendemos que caberá a empresa licitante vencedora, a retirada de um chiller existente, 
e colocação do novo chiller na cobertura do prédio, conforme termo de referência. Entendemos também que as 
demais modificações necessárias (base de concreto, quadro elétrico e interligações elétricas, conexões 
hidráulicas, e “start up” do novo chiller e balanceamento do sistema) serão de responsabilidade da Manutenção 
Predial do Ministério Público. Favor confirmar o entendimento. 
  
RESPOSTA 4: O entendimento está correto.  
 
QUESTIONAMENTO 5: Entendemos que as tarefas de parada da CAG, drenagem da água gelada, desconexão 
hidráulica e elétrica do chiller existente a ser descartado, serão de responsabilidade da Manutenção Predial  do 
Ministério Público. Favor confirmar o entendimento. 
  
RESPOSTA 5: O entendimento está correto.  
 
QUESTIONAMENTO 6: No termo de referência, anexo do presente edital, temos: “7.2.2 HORÁRIO DE ENTREGA: 
o equipamento deve ser entregue em horários de funcionamento da Instituição na qual, o licitante contratado, 
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previamente acordará com a Unidade de Manutenção Predial do Ministério Público, sede em Salvador-Ba, 
gerência da Unidade de Manutenção Predial, tel.: (71) 3103 0139 ou 3103-0142.” 
No entanto, serviços de içamento com guindastes só podem ser realizados em finais de semana e/ou à noite, 
tanto para redução de transtornos no trânsito, como também para segurança dos ocupantes dos ambientes.  
Estes serviços poderão ser agendados com a Manutenção Predial, para serem realizados em finais de semana 
e/ou à noite, fora dos horários de funcionamento da Instituição? 
 
RESPOSTA 6: O serviço de içamento poderá ser realizado em horário de funcionamento diverso ao da 
instituição, desde que haja prévio agendamento com a unidade de Manutenção Predial no Ministério Público 
do Estado da Bahia.  
 
 
 
 
 
OBS.¹: RESPOSTAS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DA 
DIRETORIA DE FINANÇAS. 
  
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS INSERIDOS EM SISTEMA ELETRÔNICO EM 17/03/2019, CONFORME 
COMPROVAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. 


