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Remetente: "Licitações DP-PR" <licitacoes@defensoria.pr.def.br>

Para: "Simone Filandiani | Altermed Mat Méd Hosp Ltda" <licitacoes3@altermed.com.br>

Data: 15/10/2020 10:42 (02:39 horas atrás)

Assunto:
Re: PE 028/2020 (lenços umidecidos) - Curitba/PR- solicitação de esclarecimentos
julgamento

Prezados, bom dia,

Em resposta ao questionamento formulado, informamos que está descrito no
preâmbulo do edital que o critério de julgamento será o de menor preço, além disso, o
item 5.2 estabelece que a licitação será em lote único, conforme tabela constante do
Termo de Referência (Anexo I). Portanto, ao formular sua proposta deverá ser
observado o valor total para o lote, conforme descrito no item 8.1”a”, 10.2 e
subsequentes.

Por fim, destaco que algumas informações de orientação ao licitante também estão
disponíveis na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil (id: 839039), bastando
acessar na aba principal a opção “listar mensagens”.

At.te
Nelson Cavalaro Junior
Pregoeiro

Em 15/10/2020 às 09:06 horas, "Simone Filandiani | Altermed Mat Méd Hosp Ltda"
<licitacoes3@altermed.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Solicitamos esclarecimentos referente ao edital da licitação em assunto.

O edital é omisso quanto ao critério de julgamento a ser adotado. Os itens estão dispostos em lotes, e por se tratar
da Plataforma do Banco do Brasil, que é sempre lote, restaram dúvidas quanto ao critério de julgamento. 

Qual será o critério de julgamento adotado? Deveremos fazer lances por item ou por lote?

Aguardamos retorno com os esclarecimentos solicitados.

Gratos pela atenção despendida!

Atenciosamente, 

--
SIMONE FILANDIANI
LICITAÇÕES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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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) destinatário(s) da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano,
queira, por favor, retorná-la ao destinatário 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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