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ADENDO ESCLARECEDOR Nº 001 

Pregão Eletrônico n° 015/2019/CPP/ALE/RO 
Processo Administrativo nº  00825/2019-29 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, através da Comissão Especial de 
Licitação - CEL, designada através do ATO Nº 0221/2019-SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que Edital, tendo como finalidade a 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de 
fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica e 
de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s), com recuperadores de calor, instalados no 
Edifício da ALE/RO, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e 
materiais de consumo, em face de pedido de esclarecimento informamos o adiante segue.  
 
 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 
 
 
1. Nas planilhas disponibilizadas com valores, verificamos na planilha BDI de equipamentos está 

incidindo alíquota de ISS de 5%, está correto a incidência de ISS no BDI de equipamentos? 
 
Resposta: 
 
A planilha disponibilizada refere-se a um modelo para as empresas tomarem como base. No caso 
em questão, orientamos que para o preenchimento do item ISS no B.D.I de equipamentos o valor 
de 5% seja desconsiderado, tendo em vista que “os componentes do B.D.I de equipamentos e 
materiais apresentam características próprias que a diferem dos componentes que integram o 
B.D.I de serviços de engenharia, o que justifica a adoção de uma taxa diferenciada em patamar 
inferior; especialmente em virtude da redução do percentual de algumas parcelas e da questão 
tributária, como a exclusão do ISS. 
 
2. Considerando que o objeto da licitação trata-se de manutenção e não de fornecimento de 

equipamento, no item 3.1.1 do edital, solicita para cadastramento da proposta deverá constar 
a marca do produto ofertado, como iremos informar a marca, sendo que trata-se de serviço de 
manutenção? 
 

Resposta: 
 
O objeto trata-se de “prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 
ar condicionado”. O objeto do Edital não trata apenas da execução de manutenção preventiva, 
abrange também a manutenção corretiva, a qual consiste na troca de peças e equipamentos 
conforme a necessidade. Tendo em vista este ponto, nada mais salutar que se exija das peças de 
substituição a mesma marca dos produtos já instalados nesta casa, principalmente em virtude de 
as mesmas ainda estarem em garantia pela MIDEA CARRIER. 
 
 

http://www.ale.ro.gov.br/
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3. No item 9.1 do edital, solicita o envio da proposta e os documentos de habilitação pelo 
vencedor EM ATÉ 30 (MINUTOS), este prazo é muito pequeno para ajustar a proposta e 
juntar os documentos de habilitação e enviar, não poderia ser aumentado este prazo para ATÉ 
2 (duas) HORAS, podendo ser enviado até antes mais que a empresa tenha o tempo 
necessário para fazer o envio, na qual para ALE-RO, não terá e não trará qualquer prejuízo 
em estender este prazo. 
 

Resposta: 
 
Respondemos negativamente, o prazo concedido é perfeitamente exequível, consta em todos os 
editais formulados pela ALE, a empresa já dispõe o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para formular 
sua proposta, após a fase de lance vai apenas ajustar a proposta readequada ao lance vencedor. 
 
4. Para cadastramento da proposta deverá ser anexado o arquivo no sistema. Gostaria de saber 

esse arquivo a ser anexado deverá conter a identificação da empresa ou não? 
 

Resposta: 
 
De conformidade com o disposto no §5, art. 24, do Decreto Federal nº 5.450/05, nessa fase, é 
vedada a identificação da licitante. 
 
Em face do exposto, fica mantida a data e a hora de abertura da sessão pública originalmente 
marcada, tendo em vista que o adendo é meramente esclarecedor/informativo e não tem o condão 
de afetar a formulação das propostas. 

 
 

Porto Velho – RO, 06 de agosto de 2019. 
 

   
  

Everton José dos Santos Filho 
Pregoeiro ALE/RO 
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