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Assunto

Pregão Presencial 041/2018 - Esclarecimento 02

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Caio Carvalho <licita.pilar@pilarcereais.com.br>

Cópia

<primeatrcomercial@gmail.com> , <milkvitta.licitacao@gmail.com>
, <com.oliveira@uol.com.br> , <edital@conlicitacao.com.br> ,
<edital@nutricionale.com.br> , <licitacao@biotecalimentos.com.br>
, <rsantosalimentos@gmail.com> ,
<licitacao2.citrysol@hotmail.com> , <marcos.padaria@gmail.com>
, <guimaalimentos@terra.com.br> , <kioka@uol.com.br> ,
<licitacao@lbdcdistribuidora.com.br> ,
<licitacao@grupoemporio.com.br> , <comercial@frigosany.com.br>
, <paulo@joaoafonso.com.br> , <lfborgato@hotmail.com> ,
<paulo@joaoafonso.com.br> ,
<LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR> ,
<LICITACAO2@PILARCEREAIS.COM.BR> ,
<licitacao@alnutrialimentos.com.br> , <tacherdayane@hotmail.com>
, <pcarolinasilva13@gmail.com> ,
<sts.distribuidora@hotmail.com> , <fcarlosr@terra.com.br> ,
<larissa@cnegocios.net.br> , <tegeda_adm@terra.com.br> ,
<nivaldircorso@hotmail.com> , <denis.apadm@gmail.com> ,
<prontinho@prontinho.com.br> , <lindalva@mzamboni.com.br> ,
<licitacao.nrdistribuidora@hotmail.com> ,
<BFDISTRIBUICAO@GMAIL.COM> , <vendas@jvalimentos.com.br>
, <andrcorr5@hotmail.com> , <lindalva@mzamboni.com.br> ,
<guimaalimentos@terra.com.br> , <denis.apadm@gmail.com> ,
<licitacao@cestascbs.com.br> ,
<contratos.logisticafartura@gmail.com> ,
<misaelsantanapj@gmail.com> , <lfborgato@hotmail.com> ,
<biotec.alimentos@uol.com.br> , <edital@nutricionale.com.br>

Data

11.06.2018 15:00
<003701d401ab$2ca281f0$85e785d0$@pilar@pilarcereais.com.br>

Prezados:
As propostas cota principal e cota reservada devem ser feitas separadamente, conforme modelo de proposta do
anexo IV. E ambas as propostas podem ser colocadas em um único envelope conforme o item 4.1.3 do edital.
A proposta eletrônica é uma só, sendo nela digitadas ambas as cotas e apresentada gravada em mídia CD ou DVD
ou pendrive. O arquivo que deve ser gravado é o RET_PROPOSTA_000058.xml.

Atenciosamente,

Marilene A. Cruz
Pregoeira

Em 11.06.2018 14:39, Caio Carvalho escreveu:
Boa tarde Luiz,

Sobre o Pregão Presencial 041/2018 Generos Alimenticios para cozinha piloto que será dia 12/06 as 09:00 hs,
segue duvida abaixo;

No item 4.1.3 do edital diz “Às empresas que forem ofertar as duas cotas, será permitido usar um único envelope
01, com ambas as propostas dentro, com as duas etiquetas parte externa e frontal.”

Nossa vai participar das 2 cotas, poderia fazer uma única proposta ou deverá ser em 2 propostas dentro do
envelope?
https://webmail-seguro.com.br/saltodepirapora.sp.gov.br/?_task=mail&_action=print&_uid=5143&_mbox=INBOX.enviadas
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Aguardo retorno,

Obrigado.

Caio L. Barros Carvalho
Licitação/Compras
(15) 3278-9610 (15) 9 9785
3138
www.pilarcereais.com.br

Antes de imprimir esta mensagem pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio
Ambiente.

Livre de vírus. www.avast.com.
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