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Email – licitacao.saltodepirapora@hotmail.com

Re: Retificação ‐ Pregão Presencial 041/2017 ‐ Salto de Pirapora ‐ SP
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora <licitacao.saltodepirapora@hotmail.com>
qua 03/05/2017 15:32
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>; tnogueira@valinpharma.com.br <tnogueira@valinpharma.com.br>; interlab@interlab.com.br <interlab@interlab.com.br>;
licitacoes@fragnari.com.br <licitacoes@fragnari.com.br>; licitacoes@rioclarense.com.br <licitacoes@rioclarense.com.br>; sandra.novaes@dakfilm.com <sandra.novaes@dakfilm.com>;
directsul@directsul.com.br <directsul@directsul.com.br>; epatron@uol.com.br <epatron@uol.com.br>; vera_direct@hotmail.com <vera_direct@hotmail.com>; licitacoes@dupatri.com.br
<licitacoes@dupatri.com.br>; francisco.vale@hospfar.com.br <francisco.vale@hospfar.com.br>; loja@cirurgicacalifornia.com.br <loja@cirurgicacalifornia.com.br>;

Segue abaixo as respostas, junto às perguntas.
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Setor de Licitações e Contratos
De: Pâmela G. Koslowski ‐ CIAMED (Pregão Presencial) <presencial03@ciamedrs.com.br>
Enviado: quarta‐feira, 3 de maio de 2017 07:53
Para: licitacao.saltodepirapora@hotmail.com; tesouraria@saltodepirapora.sp.gov.br; comprasgeral.saltodepirapora@hotmail.com
Assunto: PP 041/2017

Bom dia Marilene,
Conforme contato telefonico com Rodrigo, venho por meio deste solicitar esclarecimentos do PP 041/2017 (medicamentos):
‐ No item 3.1.1 do Credenciamento, pode ser o contrato social consolidado só, ou devo mandar todas as altereções?
Sendo consolidado, já contendo as alterações, pode ser somente o contrato social consolidado.
‐ Na proposta, só irão ser aceitos 2 digitos após a vírgula?
Já efetuamos uma reĕﬁcação, enviamos por e‐mail para todos que baixaram o edital e colocamos no site para os que ainda vão baixar. Além disso publicamos no
Diário de Sorocaba e Diário Oﬁcial.
‐ No item 5.5.2.2 é o Alvará Sanitário Estadual ou o Alvará de Licença Municipal?
A Licença de Funcionamento local (LF) é emitida pela Vigilância Sanitária local (Visa), seja ela municipal ou estadual, na qual a empresa esteja
sediada.
‐ No item 5.5.2.4 Os registros podem ser print do site da ANVISA? Ou devo mandar a Publicação no DOU?
5.5.2.4. Considerando que todos os medicamentos são obrigatoriamente registrados na ANVISA, será exigida a cópia da publicação no DOU do Registro, observando‐se a sua
validade.

Gratos
Aguardo retorno mais breve possível.
Desde já, obrigada!!
Aĥ,
Assinatura

Livre de vírus. www.avast.com.

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/sentitems/rp
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