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Licitações Dourados <licitacoes@dourados.ms.gov.br>

ENC: IMPUGNAÇÃO PP 01/2021 - DOURADOS  
editais@costaoesteserv.com.br <editais@costaoesteserv.com.br> 14 de dezembro de 2021 15:24
Para: licitacoes@dourados.ms.gov.br

 

Boa tarde

 

Em relação ao adendo publicado no dia 14/12/2021, apenas foi retirado do edital  o item 2.1 onde menciona os
documentos de cooperativa, o item 2.3 onde menciona que perdeu o objeto, visto que o edital já havia alterado,
ocorre o edital traz a possibilidade de reajuste e não impugnação como foi solicitado na peça recursal, poderia me
esclarecer sobre esse item 2.3.

 

20.2. “De acordo com a política monetária do Governo Federal e no caso da execução do objeto ultrapassar
período superior a 12 (doze) meses, o saldo contratual será reajustado com base no(s) índice(s) 
setorial(is) utilizado(s) pelo SINAPI, ou qualquer outro índice oficial do de preços considerando a data de referência da
abertura da proposta, desde que decorridos 12 (doze) meses da abertura da 
proposta, a Contratada solicite formalmente dentro do prazo de até 30 (trinta) dias do 12º (décimo segundo) mês, renunciando
ao reajuste caso não o faça.” 
20.3. O descumprimento do cronograma físico financeiro proposto, por responsabilidade da Contratada, bem como
de outras obrigações contratuais, ensejará a não concessão de reajuste anual.

 

Em relação a resposta da impugnação do PP 01/2021, foi informado que foi acatado o item 2.1, ocorre que o edital
ainda traz documentos para cooperativas, sendo assim, não veda sua participação e está em desacordo com a
decisão da impugnação.

Em relação ao item 2.3 da impugnação foi respondido que perdeu o objeto, visto que o edital já havia alterado,
ocorre o edital traz a possibilidade de repactuação do contrato em virtude de publicação de nova convenção coletiva
de trabalho, conforme exemplificado e fundamentado na peça de impugnação.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]


