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Empresa: ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA /CNPJ/MF sob nº 05.592.812/0001-97Data do questionamento: 01/01/2023 - 16:25hRecebido por: E-mail
1) Questionamento: Solicito-vos esclarecimentos sobre a descrição:

Viu-se que estão descrevendo estrutura metálica em aço. Ocorre que, hoje no mercadonacional, estão utilizando material de qualidade melhor e mais nobre como o ALUMÍNIO.Diante disso, questiono:Poderemos fornecer material de maior qualidade, como alumínio, para este item?Resposta: Deverão ser apresentados os certificados e datasheets das estruturas defixação, podendo ser de qualidade superior.
Empresa: ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA /CNPJ/MF sob nº 05.592.812/0001-97Data do questionamento: 24/01/2023 - 11:29hRecebido por: E-mail
1) Questionamento: Trata-se apenas de erro material? A data correta, limite paraapresentação dos documentos de habilitação e da proposta comercial para o objeto destalicitação, é 07 de fevereiro de 2023 às 8:30?Resposta: Trata-se de erro material, a qual foi devidamente corrigido pela retificação doEdital de 31/01/2023, fazendo constar a data correta qual seja: “07 de fevereiro de 2023.”2) Questionamento: Há parecer de acesso emitido para os 3 sistemas fotovoltaicos objetodesta licitação? ou há pedido de acesso já realizado?Resposta: Os projetos ainda não foram homologados na concessionária, tendo em vistaque deverão ser protocolados pelo executor com os dados/ certificados dos equipamentosconforme características licitadas.3) Questionamento: Em eventual necessidade de reforçar as estruturas do telhado oureformar os telhados em que serão instalados os 3 sistemas objeto desta licitação os custoscom essas obras serão de responsabilidade da CONTRATANTE (Prefeitura)?
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Resposta: Eventual necessidade de adequações estruturais serão analisadas pelaadministração quando da execução do objeto, podendo, se for o caso, ser aditivado ocontrato, ou realizados diretamente pelo município.4) Questionamento: Em eventual necessidade de obras de rede não custeadasexclusivamente pela concessionária de energia ou ainda, eventual necessidade desolicitação de aumento de carga, os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA(Prefeitura)?Resposta: Em caso de necessidade de reforço de rede, os custos/ participação financeiranão custeados pela concessionária serão pagos pela prefeitura.


