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Licitação [nº 817994]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

08/06/2020 às 17:12:29 ATENÇÃO: A LEITURA INTEGRAL DO EDITAL É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O LICITANTE TENHA ÊXITO NO CERTAME.

08/06/2020 às 17:11:54 PERGUNTA 7 - quem é o atual fornecedor? RESPOSTA: LIQUIGÁS Distribuidora S/A http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?
method=DetalheArtigo&pk=1211733

08/06/2020 às 17:10:35 PERGUNTA 6 - A lei permite que os contratos poderá ser prorrogável em até 60 meses , conforme art.57 inciso 2 , sendo contrato esta regra será
utilizada? RESPOSTA: OBSERVAR subitem 18.1 - Durante a vigência da Ata serão emitidas Notas de Empenhos ou outros instrumentos hábeis, que
substituirão o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4.º da Lei Federal nº 8.666/93. Conforme está descrito de forma clara no
ANEXO VIII, CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA: A presente ARP terá vigência de 12 (doze) meses a partir da publicação do seu resumo no DOM
Diário Oficial do Município.

08/06/2020 às 17:08:41 PERGUNTA 5 - nas informações adicionais no sistema eletrônico poderá citar a marca cotada ? ou deverá ser mencionado somente as especificações
técnica do produto conforme termo de referência? RESPOSTA: OBSERVAR ITEM 10. O edital não solicita informações adicionais. A MARCA É
OBRIGATÓRIA NA PROPOSTA AJUSTADA DO ARREMATANTE (ITEM 13).

08/06/2020 às 17:04:43 PERGUNTA 4 - referente aos documentos de habilitação menciona sobre o cadastro no SUCAF. a) entendendo que poderá ser apresentado toda
documentação relacionada no item 14 exigências para habilitação ou o cadastro no sucaf ? RESPOSTA: Observar subitens 14.3; 14.4 e 14.5.
ATENTAR PRINCIPALMENTE PARA O SUBITEM 14.3.2. b) o cadastro não é obrigatório para participação, estou correta ? RESPOSTA: CORRETO

08/06/2020 às 17:03:12 Para conhecimento do Sistema de Registro de Preços do Município de Belo Horizonte, observar subitem 20.1 - O Sistema de Registro de Preços
regula-se pelas normas e procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93 e no Decreto Municipal n° 16.538/16 e demais normas complementares. O
licitante deve, também, observar os sistemas de armazenamento e distribuição do gás, e a composição da Central de Sistema de GLP a granel dos
estabelecimentos contemplados neste edital.

08/06/2020 às 17:02:56 PERGUNTA 3 - O consumo especificado no termo de referência é para consumo total do prazo da ATA / contrato ? RESPOSTA: Conforme ANEXO
VIII, na CLÁUSULA PRIMEIRA � DO OBJETO : Constitui objeto deste Registro de Preços a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel,
incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos sistemas de armazenamento e distribuição do gás, para atender à demanda dos Restaurantes
Populares, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional/Subsecretaria de Segurança Alimentar, conforme
descrição e QUANTIDADE ESTIMADA constante nos Anexos I e II desta Ata de Registro de Preços - ARP. (QUANTIDADE ESTIMADA).

08/06/2020 às 17:01:14 PERGUNTA 2 - qual o prazo do contrato ? RESPOSTA: Observar subitem 18.1 - Durante a vigência da Ata serão emitidas Notas de Empenhos ou
outros instrumentos hábeis, que substituirão o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4.º da Lei Federal nº 8.666/93. Conforme está
descrito de forma clara no ANEXO VIII, CLÁUSULA SEGUNDA � DA VIGÊNCIA: A presente ARP terá vigência de 12 (doze) meses a partir da
publicação do seu resumo no DOM � Diário Oficial do Município.

08/06/2020 às 16:58:31 PERGUNTA 1 - Referente a proposta modelo anexo III a ser anexada junto com o sistema eletrônico poderá ser enviada sem assinatura e sem estar
no papel timbrado ? ou deverá estar assinada e no papel timbrado? RESPOSTA: a proposta AJUSTADA (ANEXO III) só será solicitada ao arrematante
do lote (Item 13 do edital) e conforme modelo do Anexo III, quando a proposta ajustada for solicitada ao arrematante do lote, ela deverá estar datada e
assinada pelo representante legal DA EMPRESA. OBSERVAR QUE HÁ DIFERENÇA ENTRE PROPOSTA INICIAL (ANEXO II) E PROPOSTA
AJUSTADA (ANEXO III).


