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carlosjose@santaluzia.mg.gov.br

De: licitaçoes [licitacoes@santaluzia.mg.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 15:25
Para: 'Pamella - Assistente Juridico'
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO II  - Edital PE 014/2019 

Prezada Pamella, 
 
Esclarecemos abaixo os itens do pedido anexo: 
1) Como deverá ser demonstrada essa garantia? 
Resp.: Esclareça-se inicialmente, que o prazo de validade (60 dias) refere-se à validade da proposta de preços a ser 
apresentada pelas licitantes. A garantia em questão refere-se a continuidade operacional da prestação dos serviços 
e deverá se apresentada em formulário expresso e assinada pela licitante em papel timbrado da empresa. 
 
2) A especificação solicitada é quanto ao equipamento ou ao objeto? 
Resp.: Refere-se ao objeto , que entretanto, para ser bem definido requer a descrição dos equipamentos, inclusive 
com envio de prospectos para análise técnica. 
 
3) Deverão ser encaminhados junto às propostas os descritivos de cada equipamento? 
Resp.: Sim. 
 
4) Quanto a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO OFERTADO" seriam as informações contidas nas fls. 27 à 37 do 
anexo I, Termo de Referência? 
Resp.: Deverá ser a descrição do serviço ofertado pela sua empresa, que terá obrigatoriamente que contemplar 
todas as exigências das fls. 27 à 37 do anexo I - Termo de Referência. 
 

De: Pamella - Assistente Juridico [mailto:pamella@spximagem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 12:05 
Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: Enc: QUESTIONAMENTO II - Edital PE 014/2019  

Prezados, 

 

Boa tarde. 

 

Segue anexo novo questionamento referente ao edital supra, cujo o objeto é:“CONTRATAÇÃO EVENTUAL 
E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO X, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas neste Edital e nos seus Anexos, para a 
Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia/MG, durante o período de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de 
Preços.”. 
  

Atenciosamente., 
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