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Prezado Marcus Vinícius,

O documento anexo é um certificado emitido pelo Inmetro e respectivos órgãos delegados credenciando oficinas
para realizar a manutenção de instrumentos metrológicos. Desta forma, entendo que este documento é suficiente
para o cumprimento do disposto em edital.
Aproveito o contato para informar que todas as oficinas permissionárias podem ser consultadas no link
https://servicos.rbmlq.gov.br/Oficina

Atc,
Lombardi
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) Superintendência de Goiás Grupo Gestão
Brasília
+55 61 3348-6300 | leandrolombardi@inmetrogo.gov.br

________________________________
De: Marcus Vinicius de Miranda Castro <MVCASTRO@senado.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de março de 2019 09:19
Para: Leandro Lombardi
Assunto: Questionamento em sede se diligência - Pregão Eletrônico nº 023/2019 - Senado Federal

Prezado Senhor Leandro Lombardi,

Venho por meio deste, em sede de diligência, formalizar questionamento referente ao atendimento de requisitos
estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2019, do Senado Federal. Trata-se de certame cujo objeto é a
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
médico-hospitalares, com fornecimento de peças, durante 12 (doze) meses consecutivos.

Ocorre que, na alínea “c” do item 11.3.1 do Edital estabeleceu-se a seguinte exigência de habilitação técnica:

c) Comprovação de autorização e/ou certificação pelo INMETRO para execução de serviços de reparo e manutenção
em instrumentos de medição, conforme estabelece o art. 3° da Lei n° 9.933/1999 e nos termos da Portaria INMETRO
n° 65/2015.
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Tal demanda se aplica aos itens 15 e 16 do pregão eletrônico em epígrafe, mais especificamente à manutenção
preventiva e corretiva de aparelho de pressão pedestal. Com a finalidade de cumprir o referido dispositivo, a
empresa ENGEBIO SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA apresentou a autorização em anexo, emitida pelo IPEM-PE
(Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco).

Nesse sentido, questiono a Vossa Senhoria: sendo o IPEM-PE órgão delegado do Inmetro, o referido documento é
suficiente para comprovar o atendimento do requisito acima?

Agradeço antecipadamente por sua atenção.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro
Presidente da COPELI
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713<tel:+55%2061%203303-2713>
• copeli@senado.leg.br<mailto:copeli@senado.leg.br>
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[INMETRO] <http://inmetro.gov.br>
[Facebook]<https://www.facebook.com/Inmetro>[Twitter]<https://twitter.com/inmetro>[Youtube]<https://www.y
outube.com/tvinmetro>[Flicker]<https://www.flickr.com/photos/inmetro/albums>[SlideShare]<https://www.slides
hare.net/inmetro>

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou classificada como secreta ou reservada. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano,
por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.
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This message may contain confidential and / or privileged information. If you're not the recipient or the person
authorized to receive this message, you can not use, copy or disclose the information contained therein or take any
action based on this information. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by
reply e-mail and then delete it.
[INMETRO] <http://inmetro.gov.br>
[Facebook]<https://www.facebook.com/Inmetro>[Twitter]<https://twitter.com/inmetro>[Youtube]<https://www.y
outube.com/tvinmetro>[Flicker]<https://www.flickr.com/photos/inmetro/albums>[SlideShare]<https://www.slides
hare.net/inmetro>

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou classificada como secreta ou reservada. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano,
por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.
This message may contain confidential and / or privileged information. If you're not the recipient or the person
authorized to receive this message, you can not use, copy or disclose the information contained therein or take any
action based on this information. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by
reply e-mail and then delete it.
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