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Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

                                                    Cariacica/ES, 23 de Junho de 2022.
À
 
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Imperatriz - MA
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
 
                    Processo Administrativo Nº 02.19.00.1551/2022-SEMUS
 
 
            De acordo com o subitem 26.1 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar esclarecimentos sobre a
presente licitação:
 
1. O subitem 10.5 do Termo de Referência determina que o prazo de entrega dos equipamentos é de até 15 (quinze) dias.
Entendemos que esse prazo é muito curto, considerando a quantidade de equipamentos e a atual situação de pandemia do
país, em que a produção e a logística de entrega foram afetados, bem como a escassez de componentes eletrônicos
necessários à produção dos equipamentos. Desta forma, solicitamos aumentar o prazo de entrega para até 40 (quarenta) dias.
 
2. Considerando que esta licitação é Registro de Preços, solicitamos informar o cronograma de entrega dos equipamentos, caso
possuam.
 
 

Favor responder-nos via e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
 
 

O uso das informações contidas neste e-mail está submetido a sigilo profissional. As informações são confidenciais, para uso exclusivo e específico do
destinatário, e o conteúdo não reflete necessariamente a opinião da Microsens. Se você não é o receptor pretendido, fica notificado que não está autorizado a
utilizar, divulgar ou encaminhar esta mensagem. Caso tenha recebido equivocadamente, por favor entre em contato com o remetente e descarte a informação
aqui contida.
 
The use of the information contained in this email is submitted to professional secrecy. These information are confidentials, recipient's specific and exclusive, and
the content doesn't necessarily reflect the opinion of Microsens. If you are not the intended recipient, you are notified that aren't authorized to use, disclose or
forward this message. If you have mistankenly received it, please contact the sender and discard the information here contained
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Para "atendimento@imperatriz.ma.gov.br"<atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

Cc "Erik Luiz Manosso"<Erik.Manosso@microsens.com.br>

JL
Jetro Leandro Fick - MICROSENS <Jetro.Fick@microsens.com.br>
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