Compras Administração <compras@fito.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/22.
2 mensagens
Hellen Souza <hellen.souza@microtecnica.com.br>
Para: "compras@fito.br" <compras@fito.br>

9 de março de 2022 17:03

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP
70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital
supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar de esclarecimento quanto ao
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/22.

Pergunta 1

O edital tem a seguinte redação na Página 14

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 dias, contados a partir da emissão
do pedido de compra ou assinatura da ata de registro, ato este que o Licitante vencedor será
formalmente convocado, sempre de acordo com as condições estabelecidas nos Anexos deste edital.
XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 - O objeto da presente licitação será ENTREGUE em até 20 dias contados da emissão da
autorização de fornecimento.

O nosso entedimento está correto que o prazo será de 30 dias a partir da emissão do pedido de
compra?

Quanto a amostra solicitada no edital não está claro o prazo de apresentação da mesma. Poderia
me informar?

Compras Administração <compras@fito.br>
Para: Hellen Souza <hellen.souza@microtecnica.com.br>

9 de março de 2022 17:52

Boa tarde Hellen, seguem os esclarecimentos solicitados:
Pergunta 1) - 30 dias;
Pergunta 2) - 1 dia útil sendo definido horário e local de entrega no momento da sessão, contudo, se o licitante
participante quiser trazer a amostra no dia, uma vez esteja classificado, a amostra poderá ser recebida no ato.
Att, Nathalia
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Nathalia Bocato
Compras
------------------------------------------------------------------------------R. Camélia nº 26, Osasco - SP / CEP: 06110-300
Fone/Fax.:
(11) 3652-3006
Cel. Corporativo.: (11) 97265-6850
E-mail.:
nathalia.bocato@fito.br
Sites.:
www.fito.br - www.fito.edu.br
Horário de recebimento de mercadorias: das 9 às 12 horas e das 14 às 17
horas, de segunda à sexta feira.

