23/04/2018

Webmail :: Re: RES: INFORMAÇÕES PP 23/2018 - esclarecimento 01

Assunto

Re: RES: INFORMAÇÕES PP 23/2018 esclarecimento 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<claudiani.souza@pratidonaduzzi.com.br> ,
<consultor.sp2@pratidonaduzzi.com.br> ,
<licitacao@futuramedicamentos.com.br> ,
<editaissp@ciamedrs.com.br> , <rafael@redeportal.com.br>
, <ELISANGELA.RODRIGUES@MAFRAHOSPITALAR.COM.BR>
, <vendaspublicas4@atons.com.br> ,
<hospitalar@agilmedicamentos.com.br> ,
<licitacao@volpidistribuidora.com.br> ,
<sandra.novaes@dakfilm.com> ,
<licitacao@ativahosp.com.br> ,
<LICITACAO@ATIVAHOSP.CM.BR> ,
<licitacao@pratidonaduzzi.com.br> ,
<uelington@licitacao.com.br> ,
<licitacao.licitasys@gmail.com> ,
<licita01@indmed.com.br> , <interlab@interlab.com.br> ,
<heidisonpr@hotmail.com> ,
<licitacaomedlive@medlive.com.br> ,
<licitacao@medlu.com.br> , <cap.presencial@dupatri.com>
, <EDITAL@BHFARMA.COM.BR> ,
<licitacao@grupoemporio.com.br> ,
<FERNANDA@CIRURGICAUNIAO.COM.BR> ,
<paulo@vitalhospitalar.com.br> ,
<pregao@gruposoquimica.com.br> ,
<fortunatomiguel@uol.com.br> , <epatron@uol.com.br> ,
<anders.ferlete@hotmail.com> ,
<medcedrallicit.faturamento@hotmail.com> ,
<hospitalar@agilmedicamentos.com.br> ,
<licitacao4.sp@somahospitalar.com.br> ,
<manzatosf@gmail.com> , <licitacao@centermedi.com.br>
, <cadastro@interlab.com.br> ,
<licitacoes6@altermed.com.br> ,
<editais@drogafonte.com.br> ,
<LUCIANA.ZANERATTO@RIOCLARENSE.COM.BR> ,
<licitacao@inovamed-rs.com.br> , <dfdfgbf@ghfd.com.br>
, <paulo.almeida@anbioton.com> ,
<sorocaba@dimacimg.com.br> ,
<EDUARDO.JACOBASSI@RIOCLARENSE.COM.BR> ,
<LICITACAO14@COSTACAMARGO.COM.BR> ,
<licitacoes2@medimport.com.br> ,
<ATONS@ATONS.COM.BR> ,
<licitacao@pratidonaduzzi.com.br> ,
<licitacao3@futuramedicamentos.com.br> ,
<licitacoes@rapmedicamentos.com.br> ,
<regionalspc.bio@cristalia.com.br> ,
<licitacao@vitalhospitalar.com.br> ,
<correarpr@hotmail.com> ,
<arlete.soares@cirurgicauniao.com.br> ,
<licitacao@anbioton.com> ,
<AGROUNIVERSAL@BOL.COM.BR> ,
<licitacao@pratidonaduzzi.com.br> ,
<jj.souto@hotmail.com> ,
<licitacao@vitalhospitalar.com.br>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

23.04.2018 17:26

Boa tarde
Segue abaixo o esclarecimento enviado pela secretaria.

Aproveitamos para enfatizar que não serão considerados envelopes enviados pelo correio. Somente com
representante na sessão.
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"2.3 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, email e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo."

Atenciosamente,

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 23.04.2018 16:51, setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:

BOA TARDE MARILENE,

SEGUE ABAIXO AS RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS:

DEVERÃO SER APRESENTADOS OS CERTIFICADOS DE BOAS PRATICAS DAS DISTRIBUIDORAS
E FABRICANTES.

O ITEM CIPROFLOXACINO SERÃO ACEITOS BLISTERS CONTENDO OUTRAS QUANTIDADES.

OS ITENS DE MEDICAMENTOS DE USO VAGINAL DEVEM VIR ACOMPANHADOS DO APLICADOR
CONFORME RDC.

ATT.

ANA PAULA DE MORAES XAVIER
CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

BRUNO ALEXANDRE LOPES
SECRETARIA DE SAÚDE
TEL: 15 3491-9592

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2018 14:53
Para: setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br
Assunto: Fwd: INFORMAÇÕES PP 23/2018
Prioridade: Alta

Prezados
Precisamos de ajuda para responder este questionamento urgente:
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5.5.2.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFeC); sendo distribuidora devera ser apresentado
referido documento das distribuidoras e do fabricante?
ITEM 53 - Ciprofloxacino 500 mg embalagem c/7 cpr - vocês aceitam - Ciprofloxacino 500 mg embalagem c/140
cpr sendo 14 blister com 10 comprimidos com picote para destacar OU Ciprofloxacino 500 mg embalagem c/300 cpr
sendo 20 blister com 15 comprimidos?
ITEM 113,117,125 - medicamentos de uso vaginal será solicitado aplicador conforme RDC 16 e RDC 17?

Atenciosamente
Marilene Cruz
Pregoeira

-------- Mensagem original -------Assunto:INFORMAÇÕES PP 23/2018
Data:20.04.2018 10:17
De:Claudiani De Lima Souza <claudiani.souza@pratidonaduzzi.com.br>
Para:"licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br" <licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>
Cópia:Vanessa Toledo <consultor.sp2@pratidonaduzzi.com.br>

Bom dia Prezados,
Por gentileza vocês poderiam esclarecer dúvidas referente ao PP 23/2018.
5.2.5 - Cédula de identidade precisa ser autenticada?

5.5.2.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFeC); sendo distribuidora devera ser

apresentado referido documento das distribuidoras e do fabricante?
ITEM 53 - Ciprofloxacino 500 mg embalagem c/7 cpr - vocês aceitam - Ciprofloxacino 500 mg
embalagem c/140 cpr sendo 14 blister com 10 comprimidos com picote para destacar OU
Ciprofloxacino 500 mg embalagem c/300 cpr sendo 20 blister com 15 comprimidos?
ITEM 113,117,125 - medicamentos de uso vaginal será solicitado aplicador conforme RDC 16 e RDC 17?
Atenciosamente

Claudiani De Lima Souza
Analista Administrativo
SUPERVISAO DE VENDAS HOSPITALAR INTERNA
+55 (45) 2103-1330
www.pratidonaduzzi.com.br
As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A
divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer outra forma de utilização do teor deste documento depende de
autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por
engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.
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