201752

Email – licitacao.saltodepirapora@hotmail.com

Resposta: Solicitação de esclarecimento ‐ Pregão Presencial 041/2017
‐ Salto de Pirapora ‐ SP
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora <licitacao.saltodepirapora@hotmail.com>
ter 02/05/2017 08:52
Para:almoxarifado

medicamentos <almoxarifadosaltodepirapora@gmail.com>; licitacao09@inovamed‐rs.com.br
<licitacao09@inovamed‐rs.com.br>; ivandamas@mirassolmed.com.br <ivandamas@mirassolmed.com.br>;
licitacoes@dupatri.com.br <licitacoes@dupatri.com.br>; licitacao3@futuramedicamentos.com.br
<licitacao3@futuramedicamentos.com.br>; GARANTIASSP@CIAMEDRS.COM.BR <GARANTIASSP@CIAMEDRS.COM.BR>;
heidisonpr@hotmail.com <heidisonpr@hotmail.com>; sorocaba@dimacimg.com.br <sorocaba@dimacimg.com.br>;
kellimendes@uol.com.br <kellimendes@uol.com.br>; Hos13401@cristaliafv.com.br <Hos13401@cristaliafv.com.br>;
licitacao01@vitalhospitalar.com.br <licitacao01@vitalhospitalar.com.br>; aglon@aglon.com.br <aglon@aglon.com.br>;
captacao@licimed.com.br <captacao@licimed.com.br>; cholmed@uol.com.br <cholmed@uol.com.br>;
evelin.teixeira@rioclarense.com.br <evelin.teixeira@rioclarense.com.br>; aglon@aglon.com.br <aglon@aglon.com.br>;
germanooo@gmail.com <germanooo@gmail.com>; LICITACOES1@RAPMEDICAMENTOS.COM.BR
<LICITACOES1@RAPMEDICAMENTOS.COM.BR>; LICITACAO@ATIVAHOSP.CoM.BR <LICITACAO@ATIVAHOSP.CoM.BR>;
vendaspublicas4@atons.com.br <vendaspublicas4@atons.com.br>; uelington@licitacao.com.br <uelington@licitacao.com.br>;
vendaspublicas4@atons.com.br <vendaspublicas4@atons.com.br>; licitacao@grupoemporio.com.br
<licitacao@grupoemporio.com.br>; rodrigo@dentalpassaro.com.br <rodrigo@dentalpassaro.com.br>;
licitacao@volpidistribuidora.com.br <licitacao@volpidistribuidora.com.br>; rafael@redeportal.com.br
<rafael@redeportal.com.br>; licitacao@maxmedical.med.br <licitacao@maxmedical.med.br>; correarpr@hotmail.com
<correarpr@hotmail.com>; proestetica.ace@gmail.com <proestetica.ace@gmail.com>; dlc@saltodepirapora.sp.gov.br
<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>;

Bom dia
Segue abaixo resposta da secretaria demandante.
Grata
Marilene Cruz
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Setor de Licitações e Contratos

De: almoxarifado medicamentos <almoxarifadosaltodepirapora@gmail.com>
Enviado: terça‐feira, 2 de maio de 2017 08:09
Para: Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Assunto: Re: Solicitação de esclarecimento ‐ Pregão Presencial 041/2017 ‐ Salto de Pirapora ‐ SP

Bom dia Marilene
Quanto ao quesĕonamento,informamos que trata‐se de 500mg de cálcio elementar.
Estou a disposição para maiores esclarecimentos.
Aĥ
Loreci
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/sentitems/rp
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Livre de vírus. www.avast.com.

Em 28 de abril de 2017 10:59, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
<licitacao.saltodepirapora@hotmail.com> escreveu:
Loreci
Segue quesĕonamento.
Favor responder‐nos o mais breve possível.
Grata
Marilene Cruz
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Setor de Licitações e Contratos

De: Zilda Vedovoĥo <zilda@ciamedrs.com.br>
Enviado: sexta‐feira, 28 de abril de 2017 10:44
Para: licitacao.saltodepirapora@hotmail.com
Assunto: Solicitação de esclarecimento ‐ Pregão Presencial 041/2017 ‐ Salto de Pirapora ‐ SP

Bom dia,
A Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda., vem através deste, esclarecer o que segue:
Referente ao PREGÃO PRESENCIAL 041/2017
Item 42
Carbonato de Cálcio 500 mg
Gostaríamos de saber qual a dosagem solicitada para este item: Carbonato de Cálcio 1250 mg equivalente a
500 mg de Cálcio Elementar ou Carbonato de Cálcio 500 mg equivalente a 200 mg de Cálcio Elementar?
Solicitamos que, em respeito aos princípios da publicidade e transparência, que devem nortear os atos
públicos e por consequência, os procedimentos licitatórios, tanto os pedidos de esclarecimentos
encaminhados por esta licitante ou por qualquer outra, bem como os próprios “esclarecimentos” prestados
pelo órgão, sejam tornados público e repassados a todos os parĕcipantes do certame, servindo como
orientação geral.
Fico no aguardo!
Desde já, agradeço!
Atenciosamente,
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‐‐
Loreci F. Verdi
Farmacêuĕca ‐ CRF 21.196
Almoxarifado de Medicamentos
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora ‐ SP
(15)34919410‐ Ramal 9427
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