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Licitação [nº 817124]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

08/06/2020 às 15:11:49 PERGUNTA: Analisando as especificações apresentadas para o cartucho 12/70 Treinamento do item 01 do lote 07, verificamos que informam
�MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO, CALIBRE 12 GA (GAUGE), PARA USO EM TREINAMENTO; CÂMARA: 2.3/4 POLEGADA; CHUMBO: TIPO 3T;
PESO MÍNIMO: 24 GRAMAS; VELOCIDADE MÉDIA: 430 M/S; ENERGIA (JOULES): NO MÍNIMO 2.219; TESTE: EM PROVETE COM NO MÍNIMO
76,2 CM�. Entretanto, esclarecemos que a descrição do cartucho 12/70 Treinamento estão adequadamente descritas. Porém, como na descrição é
informando somente a tolerância mínima, a título de informação apresentamos a tolerância nominal: Peso nominal da carga de chumbo: 24 g, sendo a
faixa de peso com tolerância: 23,16 g a 25,90 g. Energia nominal: 2219 J. RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE: Agradecemos pelas informações
prestadas e informamos que o peso nominal de 24 g, encontra-se dentro da faixa de peso com tolerância: 23,16 g a 25,90 g Energia nominal: 2219 J.

08/06/2020 às 15:08:10 RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE: Entendemos que o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir do recebimento da Nota de
Empenho é suficiente. Além do mais o prazo poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, desde que haja motivo
justificado, devidamente aceito pela Administração. Totalizando 120 dias. (Cláusula Quinta)

08/06/2020 às 15:06:48 PERGUNTA: Analisando o edital e seus anexos, notamos que o prazo de entrega é de até 60 dias corridos contado a partir do recebimento da Nota de
Empenho ou da autorização do Exército Brasileiro, o que ocorrer por último. Esclarecemos que o material licitado por tratar-se de material bélico, não
se trata de produto mantido em estoque, sendo então produzido sob demanda. Além disso, comunicamos a redução de 1 turno de produção em
algumas linhas de munições e insumos, fazendo-se necessário a adição de prazo adicional para entrega dos materiais, o que inclui inclusive o
transporte até Belo Horizonte/MG. Diante de todo o exposto, solicitamos a Vossas Senhorias que considerem o prazo da entrega de até 90 dias,
contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do Exército, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a partir da
data do último documento recebido pela empresa.


