
09/01/2023 08:25 BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/perguntas/becprp10002.aspx?H55wcZ8S8kiAiN5t72PEA4IpEF39Oe23FvGTXRx1TgrfBDAHKCkoHpw… 1/2

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco

Secretaria de Orçamento e Gestão

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - P.E 02/2023 PM DE IBITI 06/01/2023 16:21:14

EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Boa Tarde,

Com fulcro no art. 12, caput e § 1º do Decreto 3.555/2000 c/c art. 3º. da Lei 8.666/1993,

no que concerne ao princípio da Publicidade, e ainda, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº
02/2023 deste órgão,

solicitamos ESCLARECIMENTOS dos itens abaixo:

Respeitosamente gostaríamos de citar que percebemos a ausência da seguinte exigência:

1 - Atende ao art. 65, alínea d da lei 8.666/1993 ( Reequilíbrio Econômico – Financeiro) ?

Visto que os reajustes Petrobrás estão ocorrendo mensalmente...quando será feito o pedido da carga?

Observando que se for feito em Fevereiro, corre o risco do preço estar pra cima ou para baixo.

João Paulo Baptista 09/01/2023 08:27:44
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc.aspx?H55wcZ8S8kiAiN5t72PEA4IpEF39Oe23FvGTXRx1TgrfBDAHKCkoHpwPyg5s%2fVVdHclmYaYfJcHnET1AWaDbL21WvInImG%2f8AtSHkLR9bKw%3d
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Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 Em esclarecimento à empresa EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, temos a informar que:

1) O edital não exige o envio de documentos por Correio para futura homologação (não há necessidade
de abertura de prazo após a sessão);

2) Caso não haja manifestação(ões) de recurso contra os atos praticados na sessão, a homologação do
certame se dará no dia útil seguinte a sessão. Relevante lembrar que, conforme histórico de 3 anos
desta licitação eletrônica, nunca tivemos qualquer manifestação de recurso, transcorrendo as sessões
dentro da normalidade;

3) Conforme prevê o item 8.1.1, o Pedido e Ordem para Fornecimento autorizando o faturamento e
envio do produto será emitido e enviado ao vencedor no mesmo dia útil da homologação;

4) Após a emissão do Pedido e Ordem para Fornecimento, não será admitido requerimento de
reequilíbrio econômico-financeiro com a alegação de elevação de custos em fevereiro, pois o
fornecedor estará autorizado desde 20/01 (vide itens 2 e 3) a formalizar o faturamento e envio da carga,
e

5) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 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, ficará garantida a
previsão legal para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento.

Esperamos ter esclarecido o necessário.

Ibitinga, 09 de janeiro de 2023.

JOÃO PAULO BAPTISTA

Analista de Compras

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

