
Brito

De: Brito <licitacaoDnovohorizonte.sp.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 18:17

Para: Tatiane Motta”

Assunto: RES: Esclarecimento pregão eletrônico nº 016/2020

vide legislação Municipal

De: Tatiane Motta [mailto:tatiane.mottaecbbasfaltos.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 17:49

Para: licitacao Qnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: Esclarecimento pregão eletrônico nº 016/2020

Boa tarde,

Prezados Senhores.

Poderiam nos enviar o DECRETO MUNICIPAL nº 4,117/06 não encontrei no site da Prefeitura?

Grata.

Atenciosamente,

Tatiane Motta
Comercial

tatiane motta chbasfaltos.com.br

Tel, +55 41 3091.2200 | 41 3081.2215

Rua João Bettega 3500 CIC | 81350-000 Curitiba PRC
ASFALTOS

Central de Vendas +55 41 3091.2218
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Brito

De: Brito <licitacaoDnovohorizonte.sp.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 18:24

Para: “Tatiane Motta
Assunto: RES: Esclarecimento pregão eletrônico nº 016/2020 - CARGAS

Sra. Tatiane:

Respondendo seu questionamento :

1 - Pedido análogo foi feito por outro interessado - consta do site da Prefeitura;

2 - Quanto a armazenagem do produtos temos recipiente com capacidade suficiente para armazenar cada pedido.

Saudações
Antonio brito
De: Tatiane Motta fmailto:tatiane.motta cbbasfaltos.com.br)
Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 17:31

Para: Brito <licitacao novohorizonte.sp.gov.br>
Assunto: Esclarecimento pregão eletrônico nº 016/2020 - CARGAS

Boa tarde,

Prezados Senhores.

Referente ao item:

“fem 1 - 50 toneladas de Emulsão Asfáltica CM-30"

“fem 2 - 200 toneladas de Emulsão Asfáltica RL-1C”

“ttem 2 — 200 toneladas de Emulsão Asfáltica RR-1€”

Objeto do pregão eletrônico nº 016/2020, solicitamos o seguinte esclarecimento para que possamos efetuar O

cálculo do frete do produto posto em Novo Horizonte/SP.

A cado solicitação de carregamentos carga de quantas toneladas a Prefeitura costuma pedir?

A Prefeitura possuí tanque para estocagem do produto? Se sim, qual à capacidade do tanque?

Ficamos no aguardo de uma resposta o mais breve possível.

Grata.

Atenciosamente,



Brito
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De: Tatiane Motta <tatiane.mottaQ cbbasfaltos.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 17:25

Para: licitacaoQBnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: Esclarecimento pregão eletrônico nº 016/2020 - Equilíbrio Econômico

. Financeiro
Anexos: Petrobrás reajuste trimestral. pdf

Boa tarde,

Prezados Senhores.

Ref. Ao pregão eletrônico nº 016/2020.

Solicitamos esclarecimentos referente ao equilíbrio econômico financeiro previsto no Artigo 65, Inciso |), Letra “d”

e parágrafo 6º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, visto que a partir de 20 de julho de 2018 a nova política

de preços da Petróleo Brasileiro S/A — Petrobrás passa a ter reajuste trimestral.

Como a Prefeitura procede em relação aos pedidos de equilíbrio econômico financeiro que vierem a ocorrer na

vigência do contrato?

Seção Hi

Da Alteração dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição

da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis

porém de consegiências incaiculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual. fredação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Grata.

Atenciosamente,

Tatiane Motta
Comercial

tatiane motta chbasfaitos.com.br

Tel. +55 41 3091.2200 | 41 3091.2219
Rua joão Bettega 3500 CK. | 81350-000 Curitiba PR
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AE FEDERA = Gerência de: Comércio Interno de istaltos
o Avenida Henrique Valadafes;. 28, Torre À,

iFSander
3025000 Centio; Ria deJangiro» Bi

MEICPE/CIA = 0010/2018
Risde Janeiro, 20 de Julho de 2018.

Sos Clientes de Asfaltos

Assunto: Alteração de Polftitade Preços paraligantes Asfálticos.

Prezados,

à Petrobras informa que sua Diretoria Executiva aprovou uma revisão da política de

preços de ligantes asfálticos com o objetivo principal de reduzir a frequência de

reajustes,que passarão a-ser realizados trimestralmente.

Esta alteração foi possível devido à dinâniica própria da comêrcialização: e dos preços
intornacionais de ligantes asfálticos, que apresentam volatilidade irferior aquelas

observadas paraoutros derivados de petróleo,

Blbaixo seguem informações relevantes a respeito darevisão da política de preços para
insumos-asfálíticos que-serão implementadas: a partir-de agosto.de 2018:

- Q5 preços de venda;permanecem referenciados-ao mercado ifiternacional, tendo como

base 9 conesito de preço de paridade de importação;
- Os reajustes pastam a ser trimestrais, ocorrendo no primeiro dia dos meses de
fevereiro, maio, agosto-e novembro de-cada-ano;
« É-próxime reajuste nos preços de. produtos asfálticos ocorrerá em D1 de agosto -de

Z048;
» Devido à. nova periodicidade não ocorrerá reajuste de preço dós ligantes asfálticos nos

muses de setembro.e outubro de 2018, diferente do que estava previsto na política de

preços que vigorava até então;
- 0) limite de reajuste para agosto.de 2078fai alterado, de:+12,0% paras 8,0%;

. Devido ao: fato de os préços praticados atualmente pela Petrobras ainda estarem

defasados, o reajuste médio dos preços dos: liganites asfálticos a Ser aplicado em.01 de

agosto de 201E-seráde + 5,0%.

Estasalterações refletem o esforço e a contribuição da Petrobras para a adequação dos

contratos do segmento de construção e pavimentação, em especial aqueles firmados

junto aos órgãos públicos, minimizando. eventuais impactos. negativos. no nivel -de

atividade -e estimulando-o setor e a venda dei nsumos asfálticos pelos agentes da-cadeia.

Atenciosamente, A
Ed 1 Ag EALs cfPA A HER€ : j , 4 Ea[eânardo do Nascimento Machado

Gerência do Comércio Interno-de Asfaitos

veperrobras cum br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE o
Fealhá

CNPJ N.º 45,152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 Nº
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Nóvô Horizonte

Iustríssima Senhora Tatiane:

Cbb ASFALTOS

Ref: ESCLARECIMENTO:

Solicitamos esclarecimentos referente ao equilíbrio econômico

financeiro previsto no Artigo 65, Inciso II, Letra “d” e

parágrafo 6º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, visto

que a partir de 20 de julho de 2018 a nova política de preços

da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás passa a ter reajuste
trimestral,
Como a Prefeitura procede em relação aos pedidos de equilíbrio
econômico financeiro que vierem a ocorrer nã vigência do

contrato?

RESPOSTA:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento recebido por meio

de e-mail, na data de 02/07/2020, subscrito por Tatiane Motta,

vimos assim nos manifestar em esclarecimentos : " Imp/ementados

e comprovados os requísitos legitimadores e imperativos do

artigo 65, inciso II, letra "ad", da Lei 8.666/95, no viés

constitucional da manutenção do equilíbrio econômico

financeiro da proposta (artigo 37, inciso XXI, da CF), impõe

se o reequilíbrio econômico financeiro do contrato.”

Novo Horizonte, 08 de julho de 2020

AE
 AntonoPri to Mantovani

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 -- centro — Novo Horizonte/SP — FoneiFax 17 35439015 CEP: 14960-000

e-mail: ficitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br


