17/04/2018

Email – licitacao.saltodepirapora@hotmail.com

Re: garantias minimas - PP 20/2018 - Esclarecimento 04
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora <licitacao.saltodepirapora@hotmail.com>
ter 17/04/2018 08:49
Para:agrouniversal@bol.com.br

<agrouniversal@bol.com.br>; licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br
<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>;

Cc:agrouniversal@bol.com.br

<agrouniversal@bol.com.br>; LICITAVET@UOL.COM.BR <LICITAVET@UOL.COM.BR>;
LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR <LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR>; almir@agroveterinaria.com.br
<almir@agroveterinaria.com.br>; claudio.invencioni@conlicitacao.com.br <claudio.invencioni@conlicitacao.com.br>;
LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR <LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR>; scsementes@hotmail.com
<scsementes@hotmail.com>; licitacao@agroveterinaria.com.br <licitacao@agroveterinaria.com.br>; kioka@uol.com.br
<kioka@uol.com.br>; edital@conlicitacao.com.br <edital@conlicitacao.com.br>; agrouniversal@bol.com.br
<agrouniversal@bol.com.br>;

Cco: dlc@saltodepirapora.sp.gov.br

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>; meioambiente@saltodepirapora.sp.gov.br
<meioambiente@saltodepirapora.sp.gov.br>;

Prezados:
Com o termo garan as mínimas não encontramos nada no edital, mas supondo que sua pergunta se reﬁra ao
descri vo, informamos:
As especiﬁcações do edital estão aceitáveis e permitem intervalos até o limite mínimo e máximo conforme
descrito nas colunas Máximo / Mínimo e %. Então, existe uma faixa aceitável de nutrientes.
A secretaria informa que não é uma única marca que atende ao especiﬁcado e que não se baseou em
informação de marca anteriormente adquirida e sim em padrões aceitáveis conforme a necessidade
nutricional.
Buscamos, portanto a qualidade da nutrição dos animais pelo menor preço possível.
Atenciosamente
Marilene Cruz
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Setor de Licitações e Contratos

De: agrouniversal@bol.com.br <agrouniversal@bol.com.br>
Enviado: terça-feira, 17 de abril de 2018 07:58
Para: licitacao.saltodepirapora@hotmail.com; licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br
Assunto: garan as minimas

Bom dia Marilene,
Por favor mr esclareça uma duvida;
as raçoes que voçes estao solicitando veio com uma referencia de garan as, estas garan as que estao como
"exemplo" são as garan as minimas?!
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eu pegunto pois essas garan as minimas exigidas são de seu atual fornecedor que tem uma ração fabricada
exclusivamente para eles de forma que a outra ração que atenderia com as garan as solicitadas tem um custo
acima de 25%.
A proteina, extrato esterio e algumas outras composiçoes sao iguais porem algumas outras sao de valores
menores, porem a raçao ja foi usada pelo canil em compras anteriores.
pode por favor me retornar o mais breve possivel
agradeço
Eder
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