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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 

______________________________________ 
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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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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Núcleo de Licitações da SESP

 

Memorando.SESP/NULIC.nº 155/2019

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019.

 

 

A Sua Senhoria o senhor

Alexander Carlos de Almeida

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia 

Belo Horizonte - MG

 

A Sua Senhoria o Senhor

David da Silva Campos

Diretor de Gestão Operacional

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento 1 - Pregão 84/2018

 

  

Prezados,

 

Com o intuito de subsidiar as decisões deste Pregoeiro, no que concerne aos atos
pra�cados no Pregão 84/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção,
reparo, conservação e adaptação em equipamentos de gerador de energia com ou sem subs�tuição de
peças, da Secretária de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, com fundamento no art. 9°, § 1º,
inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008;

Encaminho Pedido de Esclarecimento 1, documento SEI (4422421), apresentado pela
empresa KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos, para ser analisado, e por fim, apresentar
posicionamento e jus�fica�va quanto a questão suscitada.

 

Sem mais para o momento, reitero os votos de es�ma e consideração e me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

 

Atenciosamente, 
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Marcos Guerhardt
Pregoeiro do Núcleo de Licitação

Documento assinado eletronicamente por Marcos Guerhardt, Servidor(a) Público(a), em
16/04/2019, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4422606 e
o código CRC D4099C82.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 4422606

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Diretoria de Gestão Operacional

 

Memorando.SESP/DGO.nº 526/2019

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019.

Para: Marcos Guerhardt 

Pregoeiro do Núcleo de Licitação

 

 

 

Prezado,

 

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Memorando.SESP/NULIC.nº 155/2019,
que versa sobre o pedido de esclarecimento da empresa KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos,
informo que, com vistas a melhorar a redação do termo de referência será inserido no item 5.4.2 a
seguinte redação:

"O planejamento/cronograma para a realização das manutenções preven�vas
deverá ser apresentado pela CONTRATADA prevendo as manutenções decorrentes
do período de um ano. As manutenções preven�vas deverão ser realizadas
trimestralmente tendo em vista os modelos e especificações dos equipamentos.
Fica a cargo da contratada a definição do número de equipamentos a serem
manutenidos, sendo que a manutenção em cada equipamento terá duração
máxima de uma semana para início e conclusão do serviço."

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

David da Silva Campos

Diretor de Gestão Operacional

 

 

Alexander Carlos de Almeida
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Diretor de Infraestrutura de Tecnologia

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por David da Silva Campos, Diretor, em 16/04/2019, às 16:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Carlos De Almeida, Diretor, em 16/04/2019, às
16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4439168 e
o código CRC 261DCC8B.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 4439168

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Licitações da SESP

Relatório nº 1 - Pedido de esclarecimento/SESP/NULIC/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0016807/2018-18

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, neste
ato representado pelo Pregoeiro, Marcos Guerhardt, designada por meio da Resolução SESP nº 71, de 27
de dezembro de 2018, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais em 29 de dezembro de 2018, vem, em razão do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Instrumento
Convocatório do Pregão 84/2018, proposto pela empresa KSM Manutenção de Máquinas e
Equipamentos, inscrita no CNPJ sob o nº 11.319.926/0001-60, estabelecida na Rua Quin�no Alves, 199,
Bairro Giovanini, Coronel Fabriciano - MG, apresentar sua resposta, como segue:

 

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
84/2018, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em manutenção, reparo, conservação e
adaptação em equipamentos de gerador de energia com ou sem subs�tuição de peças, da Secretária de
Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, conforme solicitado pela senhora Karina Schneider, da
empresa KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos, via e-mail, documento sei (4422421).

 

II- DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que o pedido de esclarecimento não foi
encaminhado no prazo estabelecido no item 3.1 do edital 84/2018, ou seja, até 2(dois) dia utéis antes da
data marcada para abertura da licitação.

Não obstante o decurso do prazo, conforme explicitado, foi recebido pedido de
esclarecimento e encaminhado a área demandante da licitação para conhecimento e manifestação,
Memorando.SESP/NULIC.nº 155/2019, documento SEI 4422606.

 

III - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa “KSM Manutenção de Máquinas e Equipamentos”, inscrita no CNPJ sob o nº
11.319.926/0001-60 propôs, conforme documento SEI 4422421,  o seguinte pedido de esclarecimento:

 

“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 preven�va.

Foi feito a es�ma�va 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
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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.

 

IV - DA RESPOSTA

O referido pedido de esclarecimento foi encaminhado para área demandante da licitação e
responsável pela elaboração do termo de referência  que assim manifestou:

“com vistas a melhorar a redação do termo de referência será inserido no item 5.4.2 a seguinte redação:

"O planejamento/cronograma para a realização das manutenções preven�vas deverá ser apresentado
pela CONTRATADA prevendo as manutenções decorrentes do período de um ano. As manutenções
preven�vas deverão ser realizadas trimestralmente tendo em vista os modelos e especificações dos
equipamentos. Fica a cargo da contratada a definição do número de equipamentos a serem manutenidos,
sendo que a manutenção em cada equipamento terá duração máxima de uma semana para início e
conclusão do serviço."

Sendo o que se apresenta, é a resposta ao pedido de esclarecimentos.

 

V - DA CONCLUSÃO

Tendo em vista a resposta apresentada pela área demandante, será realizada às seguintes
ações:

Publicação de  re�ficação, no IOF/mg;

Publicação da re�ficação do termo de referência do item 5.4.2 no portal de compras/MG e
Si�o SESP/MG;

Publicação de sobre pedido de esclarecimento no sí�o SESP/MG .   

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Marcos Guerhardt

Pregoeiro do Núcleo de Licitação

Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Marcos Guerhardt, Servidor(a) Público(a), em
16/04/2019, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4442771 e
o código CRC 69427711.

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


16/04/2019 SEI/GOVMG - 4442771 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5320877&infra_… 3/3

Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 4442771


