Porto Alegre/RS, 13 de Junho de 2013.
À Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá.
A/C:
Comissão de Licitação.

Ref.: Pregão Presencial nº 039/2013.

Prezados,
Para darmos continuidade
esclarecimento:
Item

ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA

XI - DAS
PENALIDADES

XVI - DO
PAGAMENTO

Página

ao

processo

em

referência,

necessitamos

Informação na Especificação

do

seguinte

Questionamento

PRAZO DE ENTREGA: O Fornecimento do
equipamento não deverá exceder 15 dias
após o recebimento da respectiva nota de
empenho.

Considerando o prazo de fabricação, transporte
e instalação do Grupo Gerador, informamos
que o prazo de 15 dias é inviável de ser
atendido de acordo com as condições do
mercado. Visando a ampliação da disputa, para
que possamos participar deste processo,
solicitamos o aumento deste prazo para: de 60
a 120 dias.
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Item 11.1 - Subitem b1 - Multa de 0,3% (zero
vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado e por descumprimento das
obrigações estabelecidas do Contrato ou
instrumento equivalente (Nota de Empenho),
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do Contrato ou instrumento
equivalente;
b2- 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato/instrumento equivalente, no caso de
inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre
o valor parcial do Contrato/instrumento
equivalente, no caso de inexecução parcial
do objeto contratado.

Estamos considerando multa conforme o Item
11.1 Pág 10 e não conforme especificado no
Termo de Referência item 14. De acordo?
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O pagamento será efetuado no 10º dia útil
contado da protocolização da fatura/nota
fiscal na unidade de protocolo do MPAP,
após a mesma ser conferida e atestada pelo
setor responsável pelo recebimento.

Estamos considerando o pagamento conforme
o Item 14.1 Pág 11 e não conforme
especificado no Termo de Referência Item 11.
De acordo?
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Atenciosamente,
Cássia Becker
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Av. Sertório, 905 - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 2131.3800 R: 3631
Fax (51) 2131.3871
CNPJ: 92.753.268/0001-12
E-mail: licitacaoonline@stemac.com.br

