Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- CIMOG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA
BAIXA MOGIANA (PP 003/2021)
De

<licitacao@cimog.mg.gov.br>

Para

LEDSTAR - Licitação <licitacao@ledstar.com.br>

Data

2021-08-04 08:05

Prioridade

Mais alta

Em 2021-08-02 17:32, LEDSTAR - Licitação escreveu:
AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA -CIMOG
REF. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 003/20221
Prezados Senhores, boa tarde!
A empresa Unicoba Energia S.A, inscrita no CNPJ n°
23.650.282/0001-78, interessada em participar do presente certame, vem
respeitosamente por meio deste solicitar Esclarecimento Ref.: Pregão
nº 003/2021 cujo objeto trata-se Registro de preços para futura e
eventual aquisição de luminárias de LED instaladas e acessórios,
para atender as necessidades dos municípios integrantes do CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG
_DO ESCLARECIMENTO_
I - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E DA AMOSTRA.
Verificamos a solicitação de entrega do objeto, no prazo curto de
até 10 dias e a entrega de amostra em até 05 dias.
Para melhor atendermos seu pedido necessitamos que Vossa Senhoria
conceda de um prazo mais esparso à data combinada.
Como é de conhecimento geral, sabemos que não temos malha terrestre
que garanta a logística para atendimento a esse curto prazo a todos
os participantes, apenas fornecedores ou revenda local, tem a
possibilidade de cumprir esses cronogramas de entrega.
Além disso, o tempo maior é primordial para fabricação dos
produtos, visto o grande volume de peças envolvido.
Insta ainda ressaltar que o prazo mínimo de mercado é de 30 dias
uteis para entrega do objeto e de 10 dias uteis para entrega da
amostra.
Nosso objetivo e dever é sempre cumprir com o prazo combinado.
Por tal primor, rogo e peço a gentileza de acatar referido pleito,
para melhor atendê-los.

Para garantir a livre oferta e demanda a todas as licitantes, nos
tempos de pandemia, sem favorecer qualquer outra empresa, entendemos
que deve ser considerado como prazo de no mínimo 30 dias uteis para
entrega e 10 dias uteis para a amostra, está correto o nosso
entendimento?
Favor acusar o recebimento deste.
No mais, agradecemos desde já pela atenção prestada e permanecemos
a disposição.
[1]
_Fabiana Sampaio | Analista de Licitação_
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Links:
-----[1] http://unicoba.com.br/?utm_source=signature&amp;utm_medium=email
Prezado Interessado,
Agradecemos sua manifestação e informamos que iremos retificar o edital ampliando o prazo de
entrega, bem como o prazo para encaminhamento de amostras, todavia os prazos serão em dias corridos
e não úteis. O edital será republicado em breve, com o acatamento parcial de Vossa Solicitação.
Att.
Pregoeiro.

