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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

VIMOS COMUNICAR INDISPONIBILIDADE DE PRODUTO NA FORMA REQUERIDA
EM EDITAL 
4 mensagens

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA bezerra <almeidabezerra68@gmail.com> 29 de outubro de 2018 16:21
Para: pregoes.sml@gmail.com

 
Prezada Pregoeira Sra. Erineide,

A empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.499.581/0001-32, vem através deste,
comunicar, e ao mesmo tempo saber que posicionamento devemos tomar quanto a duvida que adiante levamos ao
seu conhecimento;

O que ocorre é que o objeto VENTILETE requerido no Item 47 do Edital do PE nº 121/2018/SML/PVH, do
Processo Administra�vo nº 09.00165/2018, na forma como está sendo requerido suas especificações com relação a
ser BIVOLT não existe no mercado ó�co nacional, nem mesmo os importados que são disponibilizados no mercado,
pois o único aparelho com sistema de VOLTAGEM BIVOLT existente só aquece no máximo 98°C, conforme
caracterís�cas abaixo descritas;

·         Fabricação nacional;
·         Bivolt;
·         Ar frio / ar quente;
·         Temperatura máxima de 98°
·         1 ano de garan�a;
 
Acontece que os aparelhos existentes no mercado que a�ngem temperatura de até 130°C, só são vendidos

com única voltagem, podendo ser ele só 110W ou 220W.  
 
Dessa forma, lhes perguntamos como devemos proceder ao ofertar tal produto.
 
Já contatamos o Sr. Valcinei, mas o mesmo nos falou que não está à frente desse processo, e dai nos

indicou falar com as senhoras Vanessa ou Laelia (69) 3901-3322, mas as mesmas já nos falaram que só quem
pode tirar essa duvida de ordem técnica seria a pessoa da Sra. Conceição no número (69) 3901-3309, sendo
que já nos informaram que a mesma só retornaria ao trabalho na quarta feira (31-10-18), o que não seria
mais possível tirar nossa duvida já que será a data em que ocorrerá sessão do respectivo certame.

 
Sendo assim, lhes perguntamos que posicionamento poderá nos passar diante de tal situação.

 
Atenciosamente;
 
ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA – EPP
Geraldo Maximiano Bezerra Jr. – Sócio Administrador
Celular: (83) 98842-8813
 
GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DESTE. 
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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 30 de outubro de 2018 08:52
Para: almeidabezerra68@gmail.com

Bom Dia.
 
Acusamos o recebimento.
 
Atenciosamente
 
ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 30 de outubro de 2018 09:50
Para: almeidabezerra68@gmail.com

Senhor Licitante,
 
Encaminhamo a Vossa Senhoria em anexo, Julgamento do pedido de Esclarecimento Intempestivo.
 
Atenciosamente
 
ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 

JULGAMENTO DE ESCLARECIMENTO INTEMP.  PE - 0121.2018.pdf 
88K

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA bezerra <almeidabezerra68@gmail.com> 30 de outubro de 2018 10:32
Para: pregoes.sml@gmail.com

 
Digníssima Pregoeira Sra. Erineide,

Vimos acusar recebimento e dizer que está tudo certo e acatado. 

Atenciosamente;
 
ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA – EPP
Geraldo Maximiano Bezerra Jr. – Sócio Administrador
Celular: (83) 98842-8813
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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