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Assunto

PP 93/2017 - ESCLARECIMENTOS 03

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<licitacao@ibg.com.br>

Cópia

<setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br> ,
<gabriela_gueiros@praxair.com> , <renata.ostrock@linde.com>
<LICITACAO@pereiraemazzucato.com.br> ,
<robison@nacionalgasesesoldas.com.br> ,
<LICITACAO_BRASIL@praxair.com> ,
<fernanda.gaspar@cirurgicauniao.com.br> , <josineide.silvasc@airliquide.com> , <srpservicos@gmail.com> ,
<izabel.queiroz@airliquide.com>

Data

01.11.2017 07:51

,

Prezados:
Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, informamos que:
- Consultando a Secretaria demandante, o local de entrega será único: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE
SALTO DE PIRAPORA , SITO A RUA OLEGARIO GUILHERME DA ROCHA, 250 – VILA FLORIANO - SALTO DE
PIRAPORA/SP
- As entregas deverão ser feitas mediante pedido (solicitação) que será enviada pela Secretaria de Saúde.
- Os pedidos de oxigênio medicinal, serão realizados 02 vezes na semana e quanto a NF poderá ser emitida a cada
pedido. Recebido em nosso almoxarifado.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
"30 de Outubro de 2017 Ao MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
At. Ilma. Presidente da Comissão de Licitação
Sra Marilene Alessandra da Cruz
Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2017.
Prezados Senhores:
A IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
67.423/0001-78, com sede na Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 – Dist.Industrial – Jundiaí/SP, por seu
representante legal infra assinado, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar,
consoante lhe faculta a legislação pertinente e em especial o sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre
disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica.
O referido Edital não consta a informação quanto ao local de entrega do objeto, como tampouco o prazo e forma
para a execução do mesmo. Considerando ser de substancial mister para o perfeito andamento do processo, as
informações como local e prazo de entrega, como quantos locais serão atendidos são de suma importância na
elaboração de nossa proposta de preços.
Assim, gostaríamos que fosse esclarecido os prazos para a execução do objeto licitado"

Atenciosamente,
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 31.10.2017 11:11, setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:

De: setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de outubro de 2017 11:09
Para: 'secretariadesaude@saltodepirapora.sp.gov.br'
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Cc: 'Joel Aprigio Batista'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PP 93/2017.

Marilene;
Bom dia .
Os pedidos de oxigênio medicinal, serão realizados 02 vezes na semana e quanto a NF poderá ser emitida a cada
pedido
Recebido em nosso almoxarifado.
Grato.
Joel Aprígio Batista
Chefe de seção
Vigilância Epidemiológica

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de outubro de 2017 08:31
Para: setorsaude@saltodepirapora.sp.gov.br; Secretaria de Saude
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS PP 93/2017.

Prezados
O local de entrega vocês já informaram, agora preciso saber qual a periodicidade dos
pedidos (semanal, quinzenal, mensal). Como são enviados os pedidos?
Aguardo retorno urgente.
Marilene Cruz
Pregoeira
-------- Mensagem original -------Assunto:ESCLARECIMENTOS PP 93/2017.
Data:30.10.2017 17:51
De:Licitações IBG <licitacao@ibg.com.br>
Para:<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>
Responder para:<licitacao@ibg.com.br>

Boa tarde
Ilma Sra Pregoeira Marilene Alessandra da Cruz

Vimos através desse apresentar nossa solicitação de esclarecimento.
Aguardamos retorno
att
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Vitor Hugo Vidilli
Depto. Licitação
IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda.
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150, Dist. Industrial
Jundiaí/ SP - CEP 13.213-009

Tel.: +55 (11) 2136-8552 Fax: +55 (11) 2136-8533

www.ibg.com.br
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir
examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem
por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros
ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não
detenha poderes de representação.
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