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Licitação [nº 817992]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

12/06/2020 às 07:39:08 Pergunta: Conforme escrito no item 10 do edital apresentação da proposta inicial não será exigido marca do produto? Somente será exigido marca na
proposta ajustada? RESPOSTA: Conforme subitem 13.2.3, na proposta AJUSTADA, a ser solicitada ao arrematante do lote, deverá constar a
especificação do objeto licitado, conforme este edital e anexos, sendo obrigatório constar a marca. Verificar o que deve constar na proposta INICIAL e
na AJUSTADA, nos Anexos II e III. OBSERVAR QUE O EDITAL NÃO PEDE INFORMAÇÕES ADICIONAIS. VERIFICAR O CAMPO CERTO PARA
INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS, POIS ANTES DA DISPUTA O SIGILO DAS PROPOSTAS É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

12/06/2020 às 07:37:36 A Receita Federal, por sua vez, que estabelecia o último dia útil de maio como prazo limite para o envio do Balanço Patrimonial através do SPED,
prorrogou através da Instrução Normativa nº 1.950, de 12/05/2020, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2020. Cabe
esclarecer que as empresas que já possuírem o balanço de 2019 poderão apresentá-lo para fins de habilitação. Salientamos que o Balanço a ser
apresentado deve possuir os Termos de Abertura e Encerramento e deve estar devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente. Observar também o subitem 14.10 em relação à data de registro do Balanço.

12/06/2020 às 07:37:06 Pergunta: Será exigido Balanço referente o ano 2019 ou será aceito ano 2018? RESPOSTA: Em razão da abertura do Pregão 24/2020 ocorrer em
16/06/2020, o Balanço de 2018 será aceito. O Governo Federal editou a Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020 que alterou o art. 1.078 do Cód. Civil.
A MP estendeu o prazo para deliberação dos sócios sobre o balanço, prorrogando para sete meses subsequentes ao término do exercício social.
Portanto, o prazo para deliberação sobre o balanço patrimonial não será mais o quarto mês (abril) e sim o sétimo mês (Julho).

04/06/2020 às 10:52:51 PERGUNTA: Venho através desta solicitar pesquisa de preço referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2020. RESPOSTA: Srs. licitantes, a pesquisa de
preços que balizará este certame encontra-se na seção listar documentos deste site e no site www.pbh.gov.br (subitem 5.2 do edital)


