
BritoSEE
De: Brito <licitacaonovohorizonte.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de abril de 2021 13:50
Para: Tatiane Motta'
Assunto: RES; Esclarecimento pregão eletrônico nº 008/2021 - CARGAS

RESPOSTA:

Boa Tarde Tatiane:

Pedidos 25 toneladas

Capacidade do Tanque 25 Toneladas

Saudações
Antonio Brito

De: Tatiane Motta [mailto:tatiane.motta Gcbbasfaltos.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de abril de 2021 09:20
Para: Brito <licitacao Wnovohorizonte.sp.gov.br>
Assunto: Esclarecimento pregão eletrônico nº 008/2021 - CARGAS

Bom dia,

Prezados Senhores.

Referente ao item:

“em 1 - 25 toneladas de Emulsão Asfáltica CMI-30”
“Rem 2 — 100 toneladas de Emulsão Asfáltica RLAC”
“Rem 2 — 100 toneladas de Emulsão Asfáltica RR-1C”

Objeto do pregão eletrônico nº 008/2021, solicitamos o seguinte esclarecimento para que possamos efetuar o
cálculo do frete do produto posto em Novo Horizonte/SP.

A cada solicitação de carregamentos carga de quontas toneladas a Prefeitura costuma pedir?

À Prefeitura possui tanque para estocagem do produto? Se sim, qual a capacidade do tanque?

Ficamos no aguardo de uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,



Tatiane Motta
Comercial

tatiane.moittaDchbasfaltos.com.br

Tel, +55 41 3091.2200 | 41 3091.2219
Rua João Bettega 3500 CIC | 81350-000 Curitiba PRASFALTOS
Central de Vendas +55 41 3091.2218
www chbbasfaltos.com.br
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Brito

PEEEEETS
De: Brito <licitacaoBnovohorizonte.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de abril de 2021 13:37
Para: “Tatiane Motta
Assunto: RES: Esclarecimento pregão eletrônico nº 008/2021 - Equilíbrio Econômico

Financeiro

BOA TARDE TATIANE:

RESPOSTA:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento recebido por meio de e-mail, na
data de 26/04/2021, subscrito por Tatiane Motta, vimos assim nos manifestar
em esclarecimentos: "Jmplementados e comprovados os requisitos
fegitimadores e imperativos do artigo 65, inciso II, letra “d"., da Lei
8.666/98, no viés constitucional da manutenção do equilíbrio económico
financeiro da proposta (artigo 37, inciso XXI, da CF), impõe-se o
reequilíbrio econômico financeiro do contrato.”

Saudações
Antonio Brito Mantovani

De: Tatiane Motta [mailto:tatiane.mottaDchbasfaltos.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de abril de 2021 09:23
Para: Brito <licitacao Gnovohorizonte.sp.gov.br>
Assunto: Esclarecimento pregão eletrônico nº 008/2021 - Equilíbrio Econômico Financeiro

Bom dia,

Prezados Senhores.

Ref. Ao pregão eletrônico nº 008/2021.

Solicitamos esclarecimentos referente ao equilíbrio econômico financeiro previsto no Artigo 65, Inciso II, Letra “q”
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 If
Da Alteração dos Contratos

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



d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargosdo contratadoe 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 consegiiências incalculáveis, 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Atenciosamente,

Tatiane Motta
Comercial

tatiane.mottacbbasfaltos. com.br

Tel. +55 41 3091.2200 | 41 3091.2219
Rua João Bettega 3500 CIC | 81350-000 Curitiba PR

Central de Vendas +55 41 3091,2218
www. cbbasfaltos.com.br
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