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1º QUESTIONAMENTO:1º QUESTIONAMENTO:1º QUESTIONAMENTO:1º QUESTIONAMENTO:    “1 - Há vaga de estacionamento no TRESC para a equipe 
deixar o carro nos atendimentos de manutenção preventiva e corretiva?” 
 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Conforme manifestação da unidade técnica responsável, há vaga de 
estacionamento somente no período da manhã, até às 12 horas. 
 
 
 
2º QUESTIONAMENTO:2º QUESTIONAMENTO:2º QUESTIONAMENTO:2º QUESTIONAMENTO: “O julgamento dos preços sera por item ou pelo valor total 
somado de todos os itens?” 
 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Conforme previsto nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 do edital, "Considerando que 
o objeto deste certame será adjudicado a ÚNICO fornecedor, é obrigatória a 
apresentação de proposta para TODOS os itens" em que "O Sistema Comprasnet 
fará, automaticamente, a totalização dos valores das propostas apresentadas para os 
itens". 
 
Por sua vez, o subitem 5.2.1.1 do edital dispõe que "Considerando que o objeto deste 
certame será adjudicado a ÚNICO fornecedor, a desclassificação em um item 
implicará a desclassificação em todos os itens cotados pelo licitante." O subitem 
7.1.1.1 do edital também dispõe que "Considerando que o objeto deste certame será 
adjudicado a ÚNICO fornecedor, a desclassificação em um item por preço excessivo 
implicará a desclassificação em todos os itens cotados pelo licitante." 
 
Por fim, a adjudicação do objeto será global (subitem 9.3 do edital). 
 
 
3º QUESTIONAMENTO:3º QUESTIONAMENTO:3º QUESTIONAMENTO:3º QUESTIONAMENTO:    “O item 8.48.48.48.4 do ANEXO I - PROJETO BÁSICO estipula para 
manutenção preventiva trimestral os coeficientes 232, 388 e 20. Entretanto, no 
Anexo II do Projeto Básico, estes coeficientes são, respectivamente, 58, 97 e 5. 
Diante disto, fica a dúvida: O preço por aparelho, a ser pago trimestralmente, será 
multiplicado por qual grupo de coeficientes?” 
 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Em relação aos Itens 1, 2 e 3, para fins exclusivos de aferição do menor 
preço durante a fase de lances, devem ser utilizados os coeficientes indicados na 
alínea "a" do subitem 4.2 do edital. 
 


