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Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 22018 - SAAE SOBRAL 

Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br> 27 de setembro de 2022 16:19
Para: marcelo.souza@bauminas.com.br

Boa tarde! 

Segue resposta ao pedido de esclarecimento enviado pelo ente interessado. 

Atenciosamente, 

---------- Forwarded message --------- 
De: OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL <osmarina@saaesobral.com.br> 
Date: seg., 26 de set. de 2022 às 16:28 
Subject: Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 22018 - SAAE SOBRAL 
To: Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br> 

---

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 22018 - SAAE SOBRAL
Data:26/09/2022 16:25

De:guilherme@saaesobral.com.br
Para::OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL <osmarina@saaesobral.com.br>

Prezada Osmarina, boa tarde!

Em cumprimento às exigências estabelecidas no item 4.4 do termo de referência, as amostras deverão ser enviadas pelo empresa
vencedora no prazo estabelecido. Ressalto que durante a leitura do edital e do termo de referência, não identifiquei nenhuma menção a
dispensa de envio de amostra pelo fato de a empresa vencedora ser a atual fornecedora do produto. 

Att,

Em 26/09/2022 15:52, OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL escreveu:

 

 

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 22018 - SAAE SOBRAL
Data:26/09/2022 15:48

De:Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>
Para::Gerência de Compras - SAAE SOBRAL <compras@saaesobral.com.br>

Cc::osmarina@saaesobral.com.br

 

Bom tarde! 
 
Segue pedido de esclarecimento apresentado pela empresa BAUMINAS. 
 
Conforme subitem 17.1.1 do edital, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação e responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento do pedido. Diante disso, segue pedido para análise e resposta. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Marcelo de Souza Cruz <marcelo.souza@bauminas.com.br>
Date: seg., 26 de set. de 2022 às 14:11 
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Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 22018 - SAAE SOBRAL 
To: pregaocelic@sobral.ce.gov.br <pregaocelic@sobral.ce.gov.br>
 
 

Boa tarde.

 

Prezados, o Grupo BAUMINAS, interessado em participar do Pregão Eletronico em questão solicita esclarecer:

 

Considerando a exigência constante no item 4.4 (Das amostras), Termo de referência;

 

Considerando que, SOMOS O ATUAL FORNECEDOR do objeto licitado, questionamos:

 

01 – Se sagrarmos vencedores do presente processo licitatório, mesmo sendo os atuais fornecedores do objeto, precisaremos
apresentar amostra?

 

Antecipadamente, agradecemos o breve retorno.

 

Cordialmente,

 

MARCELO DE SOUZA CRUZ

Licitações 
Campinas – São Paulo

Tel.: +55 19 3755-4040 – Ramal 4088

Tel.: +55 19 2517-8719

Cel.: +55 19 98413-4748

www.bauminas.com.br

 

 

ALERTA: Caso você não seja o destinatário correto desta mensagem, desde já fica notificado e orientado a abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma. As informações constantes
desta mensagem e seus anexos, caso existentes, são direcionados exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem dirigida a mensagem,
possuindo o conteúdo desta mensagem informações de caráter privado e confidencial. Logo, caso não seja o destinatário correto desta
mensagem recomendamos comunicar imediatamente o recebimento indevido ao remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva,
sob pena de incorrer na assunção de responsabilidades por força da lei. Ressaltamos que as informações transmitidas por e-mail podem
ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou
interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à BAUMINAS com relação ao seu conteúdo;
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