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PROAD 994/2022 

PE 05/2022. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de recarga, manutenção e testes 

hidrostáticos para atender os aparelhos extintores de incêndio do TRT19ª Região localizados na 

capital e nos interiores do Estado, 

 

Pedido de Esclarecimento 01 

 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 

tempestiva e na forma disposta no item 10.0 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 

epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 

interposta. 

 

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta: 

 

PERGUNTA:  
 

Tem como habilitação no edital o Cadastro junto ao Corpo de Bombeiros de Alagoas, este 

poderá ser substituído pelo da Bahia? 

 

 

RESPOSTA: 

 

Diante do questionamento, analisando as diretrizes dispostas no edital, especialmente: 

 

item - 3.4.6 - A recarga e manutenção dos extintores deverão ser executadas na sede da 

empresa CONTRATADA, que deverá dispor de um local adequado, de todas as ferramentas, 

equipamentos, acessórios e EPI's necessários à sua perfeita execução, bem como de profissionais 

devidamente qualificados; 

 

item - 3.9-   a CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção e devolver os 

extintores devidamente recuperados e recarregados em plenas condições de uso, no prazo máximo 

de 20 dias corridos; 

 

item -4.1 -  4.1 Não será admitida a subcontratação do serviço contratado. 

 

Tem-se que o cadastro junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas poderá ser 

substituído pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, ou qualquer outro, desde que a empresa 

comprove, em sua proposta, que a execução dos serviços será realizada em sua sede. 
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Maceió, 04/05/2022. 

 

                            
  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.    Everton Mendes Tenório  

                    Pregoeiro            Equipe de Apoio 


