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EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

9º  Termo  Aditivo  a  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  003/2020,
celebrada entre a Prefeitura Municipal  de Rio Doce e a empresa Antônio
Starlino Filho e Cia Ltda. Objeto: reequilíbrio econômico financeiro. Valor a ser
acrescido: passa o valor unitário do litro da gasolina de R$ 4,87 (quatro reais e
oitenta e sete centavos) para R$ 5,08 (cinco reais e oito centavos), e o valor do
Óleo Diesel S10 de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos) para R$ 3,87
(três reais e oitenta e sete centavos). Data da assinatura: 22/10/2020. 
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DECRETOS E PORTARIAS

CONVÊNIOS E CONGÊNERES

OUTROS ATOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020

ESCLARECIMENTO

Objeto da licitação: registro de preços para aquisição de câmaras
de  ar,  protetores  de  câmaras  de  ar  e  pneus.  Objeto  desta  publicação:
esclarecimento. A CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce vem esclarecer,
considerando  solicitação  via  correio  eletrônico  do  licitante  Thiago  Baccin
Penso no dia  21/10/2020 às  16h49min,  que:  Conforme previsto  no edital
convocatório, não existe a necessidade de juntada de certificados do Inmetro
dos produtos cotados, nem na proposta e nem habilitação. A certificação será
conferida no ato de análise das propostas vencedoras, podendo ser solicitado
ao licitante com o menor preço o Certificado do Inmetro, catálogos, folders e
outros documentos para identificação dos produtos, sendo desclassificada a
proposta com produto que não seja certificado pelo Inmetro ou não atenda as
especificações do edital, conforme previsto no item 4.8 do Anexo I do edital:
4.8. Somente serão aceitos produtos certificados pelo Inmetro, sendo que os
mesmos deverão constar impressos na sua estrutura, o selo de certificação do
Inmetro.  Produtos  ofertados  que  não  possuírem  a  certificação  serão
desclassificados, caso não seja comprovado que o produto seja dispensado de
certificação. 4.8.1. Na proposta da empresa licitante deverá ser informado a
marca/fabricante e modelo do produto proposto, sob pena de desclassificação.
Tal exigência tem como motivação a identificação do produto ofertado pelo
licitante,  para  conferência  e  julgamento  da  proposta  ao  atendimento  das
especificações  dos  produtos  exigidas  neste  termo.  Poderão  ainda,  ser
solicitados os licitantes, como forma complementar, catálogos, folders e outros
documentos  para  identificação  do  produto.  O  questionamento  e  o
esclarecimento  encontram-se  publicados  no  sítio  eletrônico  do  município,
a t r a v é s  d o  l i n k
https://www.riodoce.mg.gov.br/index.php/procedimentos-licitatorios/licitacoes
/730-pregao-eletronico-018-2020. Maiores informações poderão ser obtidas na
sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, Rua Antônio da Conceição Saraiva,
Nº.  19  –  Centro  –  CEP:  35.442-000,  fone/fax  (0xx31-3883-5235/5242).  Rio
Doce, 22 de outubro de 2020. 
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