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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-011.686/21-70 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 30 de abril de 2021 16:17
Para: Fabio Ribeiro <comercial@riominasservicos.com.br>
Cc: comercial@riominasservicos.com.br
Cco: Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 -  Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de
salubridade e higiene, incluindo a retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens.

Prezado Sr. Fábio Ribeiro Sousa, boa tarde!

Embora intempestivo, encaminhamos o seu questionamento para apreciação da área técnica competente.

Entretanto, verificamos que se trata de erro formal, uma vez que, apesar de a coluna "%" não somar o percentual referente ao SEBRAE, a coluna "VALOR MENSAL"
está computando o seu valor, não trazendo quaisquer prejuízos para a formulação das propostas e para a composição do preço global ofertado.

Com base no item 7.6 do Edital, esclarecemos que as respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes e a Administração. 

Sendo assim, está mantida a data da sessão pública para a próxima segunda-feira, 03/05/2021.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira - GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 30 de abr. de 2021 às 11:52, Fabio Ribeiro <comercial@riominasservicos.com.br> escreveu: 

 

À

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021

         PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-011.686/21-70

 

Prezados bom dia,

 

Sabemos da intempestividade do esclarecimento, mas cabe informar e esclarecer que a planilha disponibilizada pela Administração está incorreta. Senão vejamos:

O “Anx III A” incluímos os encargos sociais previstos em lei.

 

 

Nas planilhas unitárias o total de encargos não contempla o “SEBRAE”.

 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:comercial@riominasservicos.com.br
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Como  é uma parte que as licitantes não podem alterar, e ao fazer a correção altera o valor global do posto,  sugerimos a correção do item bem como a suspensão
do pregão por implicar na mudança da estimativa.

 

Atenciosamente,

 

 


