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Licitação [nº 957332]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

16/09/2022 às 11:12:35 PERGUNTA: Com respeito ao item 03 dos lotes 22 e 23, é solicitado na especificação a mercadoria da seguinte maneira: VASSOURA EM MATERIAL
RECICLADO DE EMBALAGEM PET DE REFRIGERANTE, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DE 1,50 M (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 5%), EM
PÉ, MÍNIMO DE 29 FUROS, BASE COM 30 CM. Solicitamos esclarecimento com respeito ao cepo desta vassoura. Não ficou claro se é de plástico ou
de madeira. Cepo é a parte onde as cerdas de pet são fixadas para realização da varrição. Onde é fixado o cabo de 1,50m. RESPOSTA DO ÓRGÃO
RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: serão aceitas qualquer uma das duas opções.

16/09/2022 às 11:08:31 PERGUNTA: O edital solicita atestado de capacidade de 40% da quantidade licitada por lote, no caso de copo descartável, temos atestados por centos
e atestados por caixas, podemos utilizar os dois atestado? já que o pregão será feito por pc com 100 unidades. E sendo aceito os atestados que estão
por caixa, como irão considera a quantidade? RESPOSTA: A unidade do item copo é PACOTE com 100 copos. Tomando como exemplo o lote 01, o
licitante deverá comprovar que forneceu 16.992 PACOTES com 100 unidades de copos. Diante do exposto, o Atestado a ser apresentado pelo licitante
deverá constar quantitativo suficiente para demonstrar atendimento ao mínimo exigido pelo edital (subitem 14.2.3) independentemente da embalagem
secundária.

15/09/2022 às 11:30:10 às11:30:10 do dia 15/09/2022 as seguintes datas foram alteradas por EMERSON DUARTE MENEZES: abertura de propostas (de 16/09/2022-08:00:00
para 22/09/2022-08:00:00); inicio da disputa (de 16/09/2022-10:00:00 para 22/09/2022-10:00:00).

09/09/2022 às 16:33:41 às16:33:41 do dia 09/09/2022 as seguintes datas foram alteradas por LUIZ FLAVIO DA SILVEIRA DOLABELA: abertura de propostas (de 13/09/2022-
08:00:00 para 16/09/2022-08:00:00); inicio da disputa (de 13/09/2022-10:00:00 para 16/09/2022-10:00:00).

24/08/2022 às 07:27:28 Prezados, a pesquisa de preços que balizará este certame encontra-se na seção listar documentos.


