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Solicitações
Pergunta 1:
19/04/2021 09:40:31

Com fulcro no art. 12, caput e & 1º do Decreto 3.555/2000 c/c art, 3º. da Lei 8.666/1993, no gue concerne ao princípio da Publicidade, e ainda, em
atendimento ao Edital de Pregão Presencial nº 09/2021 deste órgão, solicitamos ESCLARECIMENTOS dos itens abaixo: Respeitosamente gostariamos de

cltar que percebemos a ausência das seguintes Exigências: 1 - Quanto é a quantidade mínima normalmente feita por cada pedido referente aos ITENS 2 e
3? Sabemos que por se tratar de uma licitação para ARP, não há obrigatoriedade de aquisição, masa informação acima, destina-se tão somente para
apresentarmos a preço correto diante da ocorrência de pedidos, pois o frete compõe o preço final do produto e a quantidade influencia no tamanho do

caminhãoe valor do frete,

Resposta:
20/04/2021 12:35:21

A quantidade minima normalmente feita por cada pedido são: Item 02 - RLIC: 25 TON ITEM 03 - RR2ZC: 25 TON Sem mais, João Vitor Galhardi Neri -

Diretor Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Pergunta 2;
23/04/2021 14:50:34

1) Com relação ao item CM-30, também será carga de 25 tons? 2) Reequilíbrio Econômico e Financeiro: Devido a nova política de reajustamento dos

contratos imposta pela PETROBRAS, única fonte produtora dos insumos asfálticos, conforme oficio anexo, as revisões de preços ocorrem trimestralmente,

a saber! fevereiro, malo, agosto e novembro. Em virtude do exposto, sabemos quanda as revisões ocorrem, porém, não temos ideia do percentual a ser

repassado aos distribuidores de asfalto, Diante disto, gostaríamos de saber se poderemos formular pedido de reequilíbrio antes dos 60 dias da proposta,

haja vista que o próximo reajuste da Petrobras ocorrerá em maio, ou seja, antes dos 60 dias?

Resposta:
26/04/2021 16:40:03

Pedidos 25 toneladas Capacidade do Tanque 25 Toneladas "Implementados e comprovados os requisitos legitimadores e imperativos do artigo 65, inciso
H, letra "d", da Lei 8.666/93, 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,” Saudações Antonio Brito

Pergunta 3:
23/04/2021 14:50:54

Não consta na relação de documentos de habilitação, a apresentação pelo licitante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP emitido pelo IBAMA e a Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual, Tratando-se de

distribuição e transporte de materiais asfálticos classificados como perigosos, é obrigatório queo licitante comprove sua regularidade para o exercício

destas atividades perante os órgãos ambientais, conforme exige a Resolução CONAMA n, 37, de 19 de dezembro de 1997, Diante disso, gostaríamos de

saber se será exigido do licitante vencedor a apresentação da Licença de Operação e do CTF/APP (artigo 30, IV, da Lein, 8.665/93), considerado que não

é dado a administração pública celebrar contratos com empresas não autorizadas pelos órgãos ambientais ao exercício da atividade de transporte e

distribuição de produtos perigosos (artigo 28, V. da Lei 8.666/93 e Acórdão n.º 870/2010-Plenário, TCU) ?

Resposta:
26/04/2021 16:40:03

Conforme consta do Termo de Referencia - Anexo 1 do edital de Licitações: OBS: Os produtos ofertados deverão atender todas as especificações do editas

ea legislação pertinente, sob pena de não aceitação dos produtos, por ocasião das entregas, e ensejar à aplicação das penalidades cabíveis à(s)

empresa(s). Exige-se licença ANP.

Pergunta 4:
23/04/2021 14:51:25

Considerando o contido no artigo 3º, da Resolução ANP n. 2, de 14/03/2005e artigo 20,1, da Resolução ANP n. 784 de 26/04/2019 que dispõe que a

atividade de distribuição e armazenamento de asfaltos somente poderá ser exercida por pessoa jurídica que possuir autorização da ANP, solicitamos
esclarecimentos do Sr. Pregoeiro, já que o Edital em análise é omisso nesse aspecto no que tange a habilitação da proponente, pois entendemos que: a)

em se tratando de material asfáltico, deve necessariamente ser exigido como documento de qualificação técnica do licitante a autorização da ANP, cabendo

ao Sr. Pregoeiro inabilitar ou não receber propostas de licitantes que não apresente este documento; b) quando o distribuidor de asfalto autorizado tiver

filiais, a autorização da ANP apresentada deve ser específica, constando no documento o CNPJ da unidade (filial ou matriz) que esteja participando do

certame (artigo 15, & 2º, da Resolução ANP n. 2, de 14/01/2005).

Resposta!
26/04/2021 16:40:03

Conforme consta do Termo de Referencia - Anexo 1 do edital de Licitações: OBS: Os produtos ofertados deverão atender todas as especificações do edital

e a legislação pertinente, sob pena de não aceitação dos produtos, por ocasião das entregas, e ensejar a aplicação das penalidades cabíveis à(s)

empresa(s). Exige-se licença ANP.
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