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SESP - LICITAÇÃO

De: KSM MANUTENÇAO <ksmmanutencao@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 16 de abril de 2019 10:14
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: DÚVIDA EDITAL 84/2018

Bom dia, 

 

Gostaria de esclarecer uma dúvida Referente ao Anexo I - Termo de referência, item 5 - Descrição 

Detalhada do serviço,  5.4.2.  

Esta escrito que deverá ser especificado o período de 1 semana para realização do serviço de manutenção 

preventiva.  

Foi feito a estimativa de realização do serviço para os 2 lotes do edital, digo ao elaborar o edital realmente 

foi avaliado que é possível realizar essas 23 unidades dos dois lotes em apenas 1 semana?  

Pois este prazo não parece muito realista, principalmente se tratando do lote 02. 

Ou será 1 semana para cada lote? 

Gostaria de saber se caberá reavaliação deste item caso qualquer empresa ganhe qualquer dos lotes ou 

até mesmo os 2. 

 

Aguardo e obrigada. 

 

 

Atenciosamente,  

Karina Schneider 

 (31)3846-6399 / 9988-4940 

KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

______________________________________ 
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SESP - LICITAÇÃO

De: KSM MANUTENÇAO <ksmmanutencao@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 16 de abril de 2019 13:22
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: RE: DÚVIDA EDITAL 84/2018

Bom dia Sr.Marcos, 
 
Peço desculpas pela falta da informação, segue novamente a dúvida com os devidos dados: 
 
Empresa: KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos 
CNPJ: 11.319.926/0001-60 
Nome representante: Karina Schneider  
Endereço: Rua Quintino Alves, 199, Bairro Giovanini, Coronel Fabriciano - MG 
Contato: (31)3846-6399/99988-4940 
 
Dúvida: 
  
Gostaria de esclarecer uma dúvida Referente ao Anexo I - Termo de referência, item 5 - Descrição 
Detalhada do serviço,  5.4.2.  
Esta escrito que deverá ser especificado o período de 1 semana para realização do serviço de manutenção 
preventiva.  
Foi feito a estimativa de realização do serviço para os 2 lotes do edital, digo ao elaborar o edital realmente 
foi avaliado que é possível realizar essas 23 unidades dos dois lotes em apenas 1 semana?  
Pois este prazo não parece muito realista, principalmente se tratando do lote 02. 
Ou será 1 semana para cada lote? 
Gostaria de saber se caberá reavaliação deste item caso qualquer empresa ganhe qualquer dos lotes ou 
até mesmo os 2. 
  
Aguardo e obrigada. 
 
 

Atenciosamente,  
Karina 

 (31)3846-6399 / 9988-4940 
KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

______________________________________ 
  

 

De: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 16 de abril de 2019 12:36 
Para: KSM MANUTENÇAO 
Assunto: RES: DÚVIDA EDITAL 84/2018  
  
Prezada senhora,  boa tarde 
  
Conforme dispõe o subitem 3.2.1. do Edital de licitação 84/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em manutenção, reparo, conservação e adaptação em equipamentos de gerador de energia 
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com ou sem substituição de peças, da Secretária de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, “nos 
pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, nome 
empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa 
física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).”  
  
Ante o exposto, solicito complementar informações, nos termos do referido subitem, para que possamos elaborar 
resposta contendo dados completos acerca da empresa solicitante.   
  
Atenciosamente, 
  
Marcos Guerhardt (SESP)  
Pregoeiro 
Núcleo de Licitação 
31 3915-5447 
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP 
Cidade Administrativa de Minas Gerais – Prédio Minas – 3º andar 

 
  
  
  

De: KSM MANUTENÇAO <ksmmanutencao@hotmail.com>  
Enviada em: terça-feira, 16 de abril de 2019 10:14 
Para: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br> 
Assunto: DÚVIDA EDITAL 84/2018 
  
Bom dia, 
  
Gostaria de esclarecer uma dúvida Referente ao Anexo I - Termo de referência, item 5 - Descrição 
Detalhada do serviço,  5.4.2.  
Esta escrito que deverá ser especificado o período de 1 semana para realização do serviço de manutenção 
preventiva.  
Foi feito a estimativa de realização do serviço para os 2 lotes do edital, digo ao elaborar o edital realmente 
foi avaliado que é possível realizar essas 23 unidades dos dois lotes em apenas 1 semana?  
Pois este prazo não parece muito realista, principalmente se tratando do lote 02. 
Ou será 1 semana para cada lote? 
Gostaria de saber se caberá reavaliação deste item caso qualquer empresa ganhe qualquer dos lotes ou 
até mesmo os 2. 
  
Aguardo e obrigada. 
  
  

Atenciosamente,  
Karina Schneider 

 (31)3846-6399 / 9988-4940 
KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

______________________________________ 
  


