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Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Solicitação de Edital - PE 22034/2022 
6 mensagens

Caroline Gaspar <caroline@gasparservicos.com.br> 30 de novembro de 2022 12:11
Para: "aline.soares@sobral.ce.gov.br" <aline.soares@sobral.ce.gov.br>
Cc: Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br>

Prezada Aline, boa tarde.

 

Encaminho para vossa apreciação Solicitação de Esclarecimento referente ITEM 01 do Pregão Eletrônico 22034/2022, cujo objeto é Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de empilhadeiras elétricas patoladas e paleteiras tipo transpalete hidráulicas manuais

 

A disposição.

 

Att

 

 

 

Solicitação de Esclarecimento.pdf 
192K

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 1 de dezembro de 2022 08:42
Para: Karen Parente Oliveira <karenparente@sobral.ce.gov.br>

Bom dia!

Encaminho esclarecimento para providências. Prazo de resposta até amanhã dia 02/12/2022 às 12h.

Att.,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Aline de Vasconcelos Soares
Pregoeira 
Central de Licitações - CELIC
(88) 3677-1157 
aline.soares@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência - SEGET 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100   www.sobral.ce.gov.br

Área de anexos

Solicitação de Esclarecimento.pdf 
192K

Karen Parente Oliveira <karenparente@sobral.ce.gov.br> 1 de dezembro de 2022 15:51
Para: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> 
Date: qui., 1 de dez. de 2022 às 14:13 
Subject: Fwd: Solicitação de Edital - PE 22034/2022 
To: Karen Parente Oliveira <karenparente@sobral.ce.gov.br> 

---------- Forwarded message --------- 
De: Delano de Sousa Aragão <delanoaragao@sobral.ce.gov.br> 
Date: qui., 1 de dez. de 2022 às 14:06 
Subject: Re: Solicitação de Edital - PE 22034/2022 
To: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> 
Cc: Estevam Ponte <estevam_ponte@hotmail.com>, Estevam Ferreira da Ponte Neto <estevamponteneto@sobral.ce.gov.br> 

Boa tarde, Prezados(as).

 
Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa ELETRAC SERVIÇOS LTDA, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 22034 - SEPLAG, cujo objeto é
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de empilhadeiras elétricas 
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patoladas e paleteiras tipo transpalete hidráulicas manuais para atender as demandas dos órgãos do Município de Sobral/CE, conforme as especificações e quantitativos
previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, temos a expor o que segue:

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

A empresa supracitada solicita esclarecimento acerca do item 1 (referente às especificações técnicas) , fazendo os seguintes questionamentos abaixo:

1. “Senhores, entendemos que a medida informada de 1000x1200mm é do palete e não do quanto o corredor operacional tem para que a empilhadeira possa realizar as
suas manobras e operação de forma segura sem que haja o perigo de bater em paredes ou portas.
Nesse sentido, se faz necessário que vossas senhorias informe qual é a medida que o corredor de operação deve possuir, por isso, informamos que para a nossa
empilhadeira operar com palete de 1000x1200mm é necessário dispor de um corredor operacional de no mínimo 2.280mm.
Diante do exposto, entendemos que será aceito o nosso equipamento com corredor de operação de 2.280mm. Está correto tal entendimento?
 
 
CONCLUSÃO: O entendimento da empresa está correto! De fato, 1000 x 1200 MM são as dimensões padrões do palete. O nosso corredor de operação é de 2,70 metros.
O equipamento que a empresa estará ofertando será para um corredor de operação de 2.280 mm o que irá nos atender perfeitamente neste quesito.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

       
 
Karen Parente Oliveira
Coordenadoria de Gestão de Aquisições Públicas Corporativas
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG 
(88) 3677-1210 
 

 

 
 
--  

Juliana Carneiro
Célula de Compras/Licitação 
Secretaria Municipal da Saúde 
(88) 36116845 
 E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br]

Prefeitura de Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

 
 
 

--  

Delano de Sousa Aragão
Farmacêutico Gerente 
[Célula Central de abastecimento Farmacêutico de Sobral - CAF-Sobral]  
[Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - COAF]  
[(88) 3695.5211 - 3614.5897]  

Prefeitura de Sobral  
[Secretaria Municipal de Saúde]  
Boulevard João Barbosa, 776 - Centro  
CEP.: 62.010.190 - Sobral - CE  
(88) 3611-7758 
www.sobral.ce.gov.br

--  
Juliana Carneiro
Célula de Compras/Licitação 
Secretaria Municipal da Saúde 
(88) 36116845 
 E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br]

Prefeitura de Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

--  

       

Karen Parente Oliveira
Coordenadoria de Gestão de Aquisições Públicas Corporativas
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG 
(88) 3677-1210 

Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br> 2 de dezembro de 2022 08:18
Para: Caroline Gaspar <caroline@gasparservicos.com.br>, "aline.soares@sobral.ce.gov.br" <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Bom dia Aline, como vai?
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Cuidado: Esse e-mail é externo! Não clique em links ou abra arquivos anexados a menos que você saiba quem é o remetente e que o arquivo é seguro!

 

Gostaria de verificar se há previsão para retorno ao esclarecimento?

 

Estou tentando contato no 88-3677-1100 mas sem sucesso.

 

Obrigada e ótima sexta!

 

 

 

De: Caroline Gaspar <caroline@gasparservicos.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 12:11 
Para: aline.soares@sobral.ce.gov.br 
Cc: Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br> 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 2 de dezembro de 2022 09:00
Para: Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br>

Bom dia!

Segue resposta da Secretaria responsável acerca do esclarecimento impetrado pela empresa Gaspar Serviços:

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

A empresa supracitada solicita esclarecimento acerca do item 1 (referente às especificações técnicas) , fazendo os seguintes questionamentos abaixo:

1. “Senhores, entendemos que a medida informada de 1000x1200mm é do palete e não do quanto o corredor operacional tem para que a empilhadeira possa realizar as
suas manobras e operação de forma segura sem que haja o perigo de bater em paredes ou portas.
Nesse sentido, se faz necessário que vossas senhorias informe qual é a medida que o corredor de operação deve possuir, por isso, informamos que para a nossa
empilhadeira operar com palete de 1000x1200mm é necessário dispor de um corredor operacional de no mínimo 2.280mm.
Diante do exposto, entendemos que será aceito o nosso equipamento com corredor de operação de 2.280mm. Está correto tal entendimento?
 
 
CONCLUSÃO: O entendimento da empresa está correto! De fato, 1000 x 1200 MM são as dimensões padrões do palete. O nosso corredor de operação é de 2,70 metros.
O equipamento que a empresa estará ofertando será para um corredor de operação de 2.280 mm o que irá nos atender perfeitamente neste quesito.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br> 2 de dezembro de 2022 09:02
Para: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>
Cc: Caroline Gaspar <caroline@gasparservicos.com.br>

Bom dia!

 

Muito obrigada pelo retorno!

 

Ótimo dia novo!

 

 

 

De: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 09:01 
Para: Mariana Gaspar <mariana@gasparservicos.com.br> 
Assunto: Re: Solicitação de Edital - PE 22034/2022
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

 

Aline de Vasconcelos Soares

Pregoeira 
Central de Licitações - CELIC

(88) 3677-1157 
aline.soares@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência -
SEGET 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100   www.sobral.ce.gov.br

Área de anexos
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