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Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

DILIGÊNCIA - PE 641/2022 
1 mensagem

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 24 de novembro de 2022 09:34
Para: negiequipamentos@outlook.com, Negi.egito@yahoo.com

Bom dia Senhor licitante.

 

Em conformidade com o art. 43, § 3 da Lei Federal 8666/93, bem como o item 24.3 do Edital:

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

 

Visando resguardar a Administração, bem como subsidiar a análise da equipe técnica e decisão da Presidente quanto a aceitação da proposta de preços ofertados por
vossa senhoria, considerando o item 8.5.2 do instrumento convocatório que trata dos documentos que vossa empresa deve enviar juntamente com a proposta de preços, a
saber;

8.5.2. O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações
técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. Conforme item 12.3 do Termo de Referência.

Nestes termos, solicitamos o envio dos documentos supracitados, referente ao item 04. 

O prazo de envio será até às 18:00 horas horário de Brasília do dia 24/11/2022, por este endereço de e-mail.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.
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Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

DILIGÊNCIA - PE 641/2022 
1 mensagem

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 24 de novembro de 2022 09:27
Para: lkmedical@outlook.com

Bom dia Senhor licitante.

 

Em conformidade com o art. 43, § 3 da Lei Federal 8666/93, bem como o item 24.3 do Edital:

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

 

Visando resguardar a Administração, bem como subsidiar a análise da equipe técnica e decisão da Presidente quanto a aceitação da proposta de preços ofertados por
vossa senhoria, considerando o item 8.5.2 do instrumento convocatório que trata dos documentos que vossa empresa deve enviar juntamente com a proposta de preços, a
saber;

8.5.2. O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações
técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. Conforme item 12.3 do Termo de Referência.

Nestes termos, solicitamos o envio dos documentos supracitados, referente ao item 01. 

O prazo de envio será até às 18:00 horas horário de Brasília do dia 24/11/2022, por este endereço de e-mail.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.  
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Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

DILIGÊNCIA - PE 641/2022  
1 mensagem

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 24 de novembro de 2022 09:16
Para: "adrianocultura@hotmail.com" <adrianocultura@hotmail.com>

Bom dia Senhor licitante.

 

Em conformidade com o art. 43, § 3 da Lei Federal 8666/93, bem como o item 24.3 do Edital:

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

 

Visando resguardar a Administração, bem como subsidiar a análise da equipe técnica e decisão da Presidente quanto a aceitação da proposta de preços ofertados por
vossa senhoria, considerando o item 8.5.2 do instrumento convocatório que trata dos documentos que vossa empresa deve enviar juntamente com a proposta de preços, a
saber;

8.5.2. O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações
técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. Conforme item 12.3 do Termo de Referência.

Nestes termos, solicitamos o envio dos documentos supracitados, referente ao itens 03, 04, 06, 07 e 08. 

O prazo de envio será até às 18:00 horas horário de Brasília do dia 24/11/2022, por este endereço de e-mail.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.  
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Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

RESPOSTA A DILIGÊNCIA DO PREGÃO 641/2022 
2 mensagens

Priscilla Jorge Passos <priscillajorgepassos@gmail.com> 24 de novembro de 2022 10:23
Para: "epsilon.supel@gmail.com" <epsilon.supel@gmail.com>

Bom dia!

Venho através deste email, responder à diligência do Pregão Eletrônico 641/2022, onde solicitaram o envio dos folderes dos itens 03, 04, 06, 07 e 08 que
apresentados na proposta da nossa empresa Assum Preto. Segue em anexo os documentos solicitados.

Atenciosamente,
Priscilla Passos
Empresa Assum Preto

FOLDER DOS ITENS 03, 04, 06, 07 E 08 EMPRESA ASSUM PRETO.zip 
2192K

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 25 de novembro de 2022 08:35
Para: Priscilla Jorge Passos <priscillajorgepassos@gmail.com>

Bom dia Sr. Licitante,

Atesto o recebimento.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.  

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

DILIGÊNCIA - PE 641/2022 
4 mensagens

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 24 de novembro de 2022 09:23
Para: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

Bom dia Senhor licitante.

 

Em conformidade com o art. 43, § 3 da Lei Federal 8666/93, bem como o item 24.3 do Edital:

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

 

Visando resguardar a Administração, bem como subsidiar a análise da equipe técnica e decisão da Presidente quanto a aceitação da proposta de preços ofertados por vossa senhoria, considerando o item 8.5.2 do instrumento
convocatório que trata dos documentos que vossa empresa deve enviar juntamente com a proposta de preços, a saber;

8.5.2. O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente
avaliação dos itens. Conforme item 12.3 do Termo de Referência.

Nestes termos, solicitamos o envio dos documentos supracitados, referente ao item 04. 

O prazo de envio será até às 18:00 horas horário de Brasília do dia 24/11/2022, por este endereço de e-mail.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.  

KDN DISTRIBUIDORA <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com> 24 de novembro de 2022 09:33
Para: Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

Bom dia,
segue em anexo conforme solicitado catalogo do item 4 

a�,

De: Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 13:23 
Para: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com> 
Assunto: DILIGÊNCIA - PE 641/2022
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ALFAMED - COMPASSUS 3000.pdf 
196K

ANVISA ALFAMED COMPASSUS3000.pdf 
118K

Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 25 de novembro de 2022 08:52
Para: KDN DISTRIBUIDORA <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com>

Bom dia Sr. Licitante,

Em atenção aos documentos disponibilizados pela vossa empresa, reiteramos a necessidade de envio do prospecto para o item de nº 4 do Pregão Eletrônico nº 641/2022/ÉPSILON/SUPEL-RO.
Salienta-se que o documento enviado não condiz com o item solicitado, a saber;

4 Laringoscópio Adulto: (5 Lâminas) - Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4, Energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óp�ca, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregado. 08 UNID

O prazo de envio será até às 14:30 horas horário de Brasília do dia 25/11/2022, por este endereço de e-mail.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente,

João Vitor Rodrigues
Membro da Equipe de Licitações - Épsilon.  
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t-align: left;">

[Texto das mensagens anteriores oculto]

KDN DISTRIBUIDORA <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com> 25 de novembro de 2022 09:25
Para: Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com>

Bom dia,
segue em anexo documentos solicitados

a�,

De: Equipe Epsilon <epsilon.supel@gmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 25 de novembro de 2022 12:52 
Para: KDN DISTRIBUIDORA <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com> 
Assunto: Re: DILIGÊNCIA - PE 641/2022
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ANVISA LARINGOSCOPIO MIKATOS.pdf 
209K

CATALOGO LARINGOSCOPIO MIKATOS MISSOURI.pdf 
552K
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