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Assunto

Re: Pedido de Esclarecimento PP 26/2017

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Paulo Cesar de Almeida Barbosa
<paulo.cesar@doctecnologia.com.br> ,
<CONTATO@GRAFICAFAMADIGITAL.COM.BR> ,
<emsprintsp@gmail.com> , <fabianovolpe@gmail.com> ,
<gianotti@gianottirodeios.com.br> ,
<jefferson.wruch@gamil.com> ,
<comercial@doctecnologia.com.br> ,
<licitacao@redesoldp.com.br> , <elizete@elolicitacao.com.br>
, <aforsini@hotmail.com> , <elizete@elolicitacao.com.br>
, <jpgdistribuidora@gmail.com> ,
<dalmo@xerografia.com.br> , <gag.compras@gmail.com> ,
<glaucocafe@gmail.com> , <bidding@biddingcenter.com.br>
, <comercial@omegacopiadoras.com.br> ,
<agrouniversal@bol.com.br>

Cópia

<comercial@doctecnologia.com.br>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

20.03.2017 09:17

Bom dia

 O início da instalação das impressoras deverá ser em 02 (dois) dias, sendo que em 15(quinze) dias deverá ter
instalado todas as máquinas e iniciar a operacionalização.
 Os equipamentos a serem contratados deverão ser novos ou poderão ser seminovos, desde que em perfeitas
condições de uso.

Gratos

Marilene Cruz
Maria de Fátima Ferreira

Em 17.03.2017 15:53, Paulo Cesar de Almeida Barbosa escreveu:
Prezado (a) pregoeiro (a), boa tarde

Solicitamos os esclarecimentos abaixo referente ao pregão presencial nº 026/2017.

Temos no item10 do edital a seguinte informação :

10.3  A licitante vencedora deste Pregão ficará obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 02 (dois) dias
corridos, contados da data de recebimento da “Ordem de Serviços” emitido pela
secretaria responsável.

Já no AnexoI página 23 temos :

O prazo para Instalação será de 15 dias a partir da ordem de inicio.
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O prazo para Instalação será de 15 dias a partir da ordem de inicio.

Questionamento1 : qual seria o prazo correto de instalação e início dos serviços , 02 ou 15 dias da ordem de
serviço ?

No AnexoI página 22 temos as seguintes exigências :

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO :

 Não serão aceitos quaisquer equipamentos remanufaturados, recondicionados, usados, etc.
 Os equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços deverão ser seminovos, em perfeita condições de uso.

Questinamento2 : os equipamentos a serem contratados deverão ser novos ou poderão ser seminovos ?

Sem mais.

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA
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