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RE: PP 011/2020 (teste doCOVID) - Jaguaruna/SC - Solcitação de esclarecimentos

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Sex, 14/08/2020 08:46
Para:  Simone Filandiani | Altermed Mat Méd Hosp Ltda <licitacoes3@altermed.com.br>

Prezada, bom dia!

Quanto aos questionamentos exarados por vossa empresa, informamos
o que segue:

1º questionamento: Os documentos contendo o credenciamento,
proposta e habilitação, deverão ser enviados fisicamente para o
nosso departamento, no endereço constante no rodapé, até a hora e
data aprazada para a reunião.

2º questionamento: Sobre o prazo de entrega, será considerado o
prazo de 05 (cinco) dias, a declaração constante na página 49
está com uma informação equivocada, e já estamos providenciando
uma retificação quanto a este item. Favor, considerar o prazo de
05 (cinco) dias.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC
Setor de Licitação
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-
000
Fone:(48)3624-8422/3624-0132

De: Simone Filandiani | Altermed Mat Méd Hosp Ltda <licitacoes3@altermed.com.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 11:50
Para: Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: Re: PP 011/2020 (teste doCOVID) - Jaguaruna/SC - Solcitação de esclarecimentos
 
Prezados, bom dia!
Aguardamos esclarecimentos urgente.
Gratos pela atenção despendida. 
Atenciosamente,
SIMONE FILANDIANI 
LICITAÇÕES 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil
Phone: +55 47 3520-9000
Fax: +55 47 3520-9004
E-mail: licitacoes3@altermed.com.br

 

"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente"

mailto:licitacoes3@altermed.com.br
http://www.altermed.com.br/
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"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) des�natário(s) da
mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao des�natário e apagá-
la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é
expressamente proibido. A Altermed Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade
desta informação."
Às 10:29 de 12/08/2020, Simone Filandiani | Altermed Mat Méd Hosp Ltda escreveu:

Prezados, bom dia!
Referente ao edital de licitação em assunto, solicitamos esclarecimentos quanto à
forma de envio dos documentos de credenciamento, habilitação  e proposta. A sessão
de lances será pelo Google Meet, mas ficou duvidoso se os documentos serão
enviados pelo site, ou se poderemos enviar os envelopes físicos. Como deverá ser
procedido o envio da documentação?
Ainda, sobre o prazo de entrega, o edital fixa 5 (cinco) dias, mas a declação da página
49 menciona 2 (dois) dias. Qual será o prazo?
Aguardamos esclarecimentos. 
Gratos pela atenção despendida. 
-- 
SIMONE FILANDIANI 
LICITAÇÕES 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil
Phone: +55 47 3520-9000
Fax: +55 47 3520-9004
E-mail: licitacoes3@altermed.com.br

 

"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente"

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s)
des�natário(s) da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor,
retorná-la ao des�natário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou
disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A Altermed Material Médico
Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta informação."
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