
Licitações Rio Grande <licitacoesrg@gmail.com>

Esclarecimentos Edital Concorrência nº 004.2021
4 mensagens

jerusa@centauroinvestimentos.com.br <jerusa@centauroinvestimentos.com.br>
19 de julho de 2021

12:15
Para: licitacoesrg@gmail.com

MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, na Alameda Três de Outubro, nº 630/101,

inscrita no CNPJ sob nº 02.207.800/0001-03, vem, através de seu representante legal, solicitar

esclarecimentos ao Edital de Concorrência Pública 004/2021.

1. O item 4.4.2, deverá constar a descrição dos veículos em atendimento do objeto

a  ser  contrato,   na  entrega  dos  envelopes,  em  caso  de  locação  deverá  ser

apresentado, cotação, orçamento para locação?

2. O termo de referência fala em coleta conteinerizada, mas não relata a obrigação

de  aquisição  ou  manutenção  dos  mesmos.  O  fornecimento  e  manutenção  é

obrigação da contratada?

3. Caso positivo, em qual item entra o custo na planilha detalhada?

4. Para a coleta dos resíduos deverá ser utilizado bate contêiner?
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Para análise
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Gestão Administrativa e Licitações -
Departamento de Licitações e Contratos
(53) 3233.8417 (53) 3233.6060
Rua General Bacelar 264 2°andar - CEP 96200-370
Fone: (53) 3233.84.17

Marlon Nunes Soares <marlon.soares@riogrande.rs.gov.br> 19 de julho de 2021 14:06
Para: Licitações Rio Grande <licitacoesrg@gmail.com>

Boa tarde,

Segue esclarecimentos:

1. O item 4.4.2, deverá constar a descrição dos veículos em atendimento do objeto

a  ser  contrato,   na  entrega  dos  envelopes,  em  caso  de  locação  deverá  ser

apresentado, cotação, orçamento para locação? Não há necessidade.

1. O termo de referência fala em coleta conteinerizada, mas não relata a obrigação

de  aquisição  ou  manutenção  dos  mesmos.  O  fornecimento  e  manutenção  é

obrigação da contratada? Não há necessidade de aquisição e manutenção

dos mesmos, pois há empresa para tal, salvo se a avaria for feita pela

empresa responsável pela coleta de RSU, neste caso trata-se de uma

negociação  entre  locatária  de  containeres  e  empresa  coletora  de

RSU.

1. Caso  positivo,  em  qual  item  entra  o  custo  na  planilha  detalhada?  Não  se

aplica.

1. Para a coleta dos resíduos deverá ser utilizado bate contêiner? Caminhão com

estrutura apropriada a coleta conteinerizada.

Att.

De: "Licitações Rio Grande" <licitacoesrg@gmail.com>
Para: "Marlon Nunes Soares" <marlon.soares@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 19 de julho de 2021 13:44:41
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Assunto: Fwd: Esclarecimentos Edital Concorrência nº 004.2021
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Marlon Nunes Soares
                        Secretário de Município
Secretaria de Município de Zeladoria da Cidade (SMZC)
           Prefeitura Municipal de Rio Grande RS
                   (53) 32336065/32336066

smzc@riogrande.rs.gov.br
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