Licitação
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Licitação [licitacao@penapolis.sp.gov.br]
terça-feira, 20 de outubro de 2020 16:29
'Edital Nutricionale'
RETIFICAÇÃO - Esclarecimento Pregão Presencial nº 59/2020

Prezada, boa tarde.
Venho RETIFICAR a resposta ao seu pedido, conforme abaixo:
b) Deverão ser realizadas 02 (duas) entregas. A primeira até o dia 28/10 e a próxima, na segunda quinzena de
novembro, conforme disposto na Requisição de Compras, que será enviada à empresa vencedora através de e-mail.
Desconsidera-se, portanto, a informação de que a entrega é única.
Esta Retificação se encontra disponível no site da Prefeitura para conhecimento de todos os interessados em
participar do certame.
Atenciosamente,

De: Licitação [mailto:licitacao@penapolis.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 17:14
Para: 'Edital Nutricionale'
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão Presencial nº 59/2020

Prezada, boa tarde.
Segue abaixo as respostas ao seu pedido:
a) Devido à urgência da aquisição, haja vista que os kits serão entregues no começo do mês de novembro,
teremos que homologar o processo imediatamente após a sua conclusão e emitir a requisição de compras
para que os itens sejam entregues até o dia 28/10.
b) A entrega é única.
c) A amostra deverá ser apresentada após a abertura dos envelopes, no dia da Sessão, considerando que os
itens são de “prateleiras” , não acarretando ônus excessivo ao fornecedor.
Estou à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
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De: Edital Nutricionale [mailto:edital@nutricionale.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 16:34
Para: Licitação; Edital Nutricionale
Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial nº 59/2020

Boa tarde,
Referente ao Pregão Presencial nº 59/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit
emergencial, gostaria de esclarecer:
- No item 1.2 do edital consta que "A entrega deverá ser realizada de forma imediata, após o recebimento da
requisição de compras emitida pela prefeitura e enviada à empresa vencedora através de e-mail, com frete e
descarga por conta e risco do fornecedor". Com isso:
1) Com quantos dias de antecedência da data de entrega os pedidos serão enviados a empresa contratada?
2) Com que periodicidade essas entregas poderão ocorrer, poderá ser diária, semanal, quinzenal ou mensal?
- No item 1.4 do edital consta que "As empresas proponentes deverão apresentar 01 (uma) amostra do item
cotado, na embalagem original, devidamente identificada, com o rótulo contendo todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente, bem como as datas de fabricação e validade, para a análise de
classificação no processo". Com isso, essas amostras deverão ser entregues no dia e horário marcado para
sessão ou após declarado vencedor a empresa vencedora terá prazo para apresentação?
Aguardo retorno,
Obrigada.
Att.,
Amanda.
Nutricionale
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