
Solicitação de Esclarecimento - PE n° 40/2022
 Josiele/Isabela/Antônia

Prezadas,

Segue solicitação de esclarecimento sobre entrega de produto, referente ao Pregão Eletrônico n° 40/2022.

Favor analisar e responder até terça-feira (13/12/2022):

"Prezados, essa empresa interessada em participar do certame em tela, apresenta pedido de esclarecimento
quanto ao ITEM 109 do edital: Quantidade por caixa: O descritivo do item estabeleceu que a licitante
vencedora deverá apresentar o produto em caixa com 200 lancetas. Ocorre que essa exigência reduz o rol
de licitantes, sem com isso trazer qualquer vantagem ou benefício para a Administração ou para o usuário.
Afinal, a apresentação do produto (200 lancetas por caixa) é mero diferencial comercial, não gerando
qualquer impacto na utilização do produto ou no resultado desejado. Assim, pergunta-se: Para fins de
isonomia na competitividade, as licitantes poderão apresentar proposta conforme a quantidade por
caixa estabelecida no edital e quando da entrega, entregar as lancetas em caixa com quantidade
diversa, desde que seja respeitada e entregue a quantidade solicitada no empenho e no edital?".

At.te,

_
Daniela Albertina Midéa
Agente Administrativo

Memorando 839/2022   
Responder apenas via 1Doc

Para

CC

CSAU - Coordenadoria de Saúde

CSAU-CS - Centro de Saúde Dr. Alécio Ravanelli

3 setores envolvidos
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Daniela M.  ADM-LIC.CONT

CSAU-CS - Centro...

A/C Josiele S.

Quem já visualizou?   2 ou mais pessoas
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(Respondido)

CC

Josiele S.  CSAU-CS

ADM-LIC.CONT - S...

A/C Daniela M.

 Bom dia Daniela,

As licitantes podem apresentar por quantidades diversas nas caixas,
respeitando a quantidade solicitada.

_
Josiele Pussas Silva
Enfermeira
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12/12/2022 10:22:47 Amanda Guerra de Souza CSAU  arquivou.

12/12/2022 10:22:47 Amanda Guerra de Souza CSAU  parou de acompanhar.
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama
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