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Licitação [nº 904570]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

18/11/2021 às 13:37:04 QUESTIONAMENTO 02: A proposta financeira inicial deve seguir o valor global estimado que foi descrito no item 21.19 do projeto básico? RESPOSTA
AO QUESTIONAMENTO 02: O valor previsto no item 21.19 é o valor estimado para a contratação com base em pesquisa de mercado realizada pelo
Município. Nesse sentido, o licitante deve considerá-lo como um referencial para a elaboração de sua proposta e, quando do julgamento final, após a
disputa dos lances, o referido valor será o teto para fins de aceitabilidade da proposta ajustada.

18/11/2021 às 13:36:37 RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01 ( continuação): Este aditamento será formalizado mediante provocação da organizadora do concurso por
ofício, além de comprovação do número de candidatos excedentes a ser atestado pelo fiscal designado do contrato, até o limite estabelecido no art. 65
da Lei 8.666/93, conforme item 14.1 da cláusula décima quarta da Anexo XIV do edital.

18/11/2021 às 13:33:58 RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01: Senhor licitante, esclarecemos que o concurso previsto no Pregão Eletrônico nº 068/2021 foi planejado a
partir de estudo criterioso das áreas técnicas, levando em consideração o histórico de outras licitações realizadas no âmbito do Município para este tipo
de objeto. Dessa forma, foi considerado para pagamento o valor fixo para até 5.000 candidatos inscritos, e o valor unitário por candidato excedente
inscrito, de 5.001 a 6.500. Na hipótese remota das inscrições excederem os 30% (1.500 candidatos) estimados no edital, o valor relativo a esta
diferença será pago considerando o valor unitário por candidato excedente inscrito constante na proposta, sendo processado por meio de termo aditivo
ao contrato. (continua)

18/11/2021 às 13:33:00 QUESTIONAMENTO 01: Na possibilidade das inscrições serem muito maiores do que a estimativa prevista no Projeto Básico (6.500 inscritos), como a
organizadora arcará com as despesas dos candidatos excedentes ao previsto, já que não há previsão de ressarcimento?


