
 

PREFEITURA DE CONTAGEM 
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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO AIR LIQUIDE 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Air Liquide, recebido em 

11/12/17, referente ao Pregão Presencial nº 059/2017, Processo nº 173/2017, 

listo a seguir as respostas: 

 

I. DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO PRAZO PARA 

REALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

 

Resposta: Item 17.1.13 trata-se de um fato defeito já consumado, ou seja, de 

um produto que apresente defeito no momento da instalação e não precise de 

análise técnica para comprovação. Este deve ser trocado em até 4 horas. Já 

no item 17.1.27 trata-se de um equipamento que esteja em uso e venha 

apresentar alguma avaria ou defeito. Nesse caso a empresa poderá enviar um 

técnico para regularizar a situação e proceder a substituição do equipamento, 

se necessário, em até 6 horas. 

 

Quanto ao comentário da empresa que o prazo de 4 horas é inexequível, 

informo que fizemos uma análise técnica e discordamos dessa opinião. A 

empresa deverá se adaptar a exigência do Licitante. 

 

II. DA DIVERGÊNCIA QUANTO A PERIODICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE 

VISITAS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. 

Resposta: O Item 17.1.21 foi redigido parcialmente incorreto. Segue nova  

redação: “Prestar manutenção preventiva e corretiva, conforme 

recomendação do fabricante, de todos os equipamentos e acessórios". 

 

Item 17.1.25 – 

 Considerar a redação: "Realizar visitas domiciliares sempre que solicitado, 

por profissional..." 



III - DAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O VENTILADOR 

MECÂNICO PULMONAR PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; 

 

Resposta: O volume corrente correto é SIM, no mínimo 50ml. 

Informamos que a Referencia Técnica do Departamento de Atenção 

Domiciliar de Contagem - Andreia Devislanne Ribeiro - Diretora do 

Departamento de Atenção Domiciliar  analisou o teor dos questionamentos 

apresentados pela Empresa Air Liquide, em 11/12/2017, e decidiu por 

considerar parcialmente os questionamentos apontados. 

 

Contagem, 12 de Dezembro 2017 

 
Atenciosamente; 
 

  

Eliana Alves da Silva 

Pregoeira SMS 

 


