
CONSÓRCIO DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO <cisvaledopeixoto@gmail.com>

Questionamento PP 28/2017 - aquisição de medicamentos 

Leonardo | Inovamed <licitacao10@inovamed-rs.com.br> 23 de novembro de 2017 14:35
Para: cisvaledopeixoto@gmail.com

Boa tarde,

Venho através desse solicitar esclarecimento referente ao edital do PP 28/2017 para aquisição de medicamentos.

 - Verifiquei ao analisar o edital que o prazo de entrega do medicamento é de 05 dias após a solicitação, gostaria se
saber se é possível prorrogar o prazo de entrega do objeto para os itens que a gente ganhar durante o certame, pois
somos uma empresa com sede no estado do Rio Grande do Sul, e para realizar a entrega do objeto no município
precisaríamos de um prazo de 16 a 18 dias. Logo minha dúvida é se é possível prorrogação do prazo de entrega doo
objeto para os itens do certame que nossa empresa se fizer vencedora? 

Devido ao curto prazo até a data de realização do certame, peço URGÊNCIA na resposta a esse questionamento.

Att.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Questionamento PP 193/2017

Data:Tue, 7 Nov 2017 08:23:40 -0200
De:Licitação PMG <licitacao2@guaratingueta.sp.gov.br>

Para:Leonardo | Inovamed <licitacao10@inovamed-rs.com.br>

Por se tratar de condição de execução contratual entrar em contato com a Secretaria de Saúde para maiores
informações.
3133 7060 - 3133 4272 - 31325012

Em 6 de novembro de 2017 14:43, Leonardo | Inovamed <licitacao10@inovamed-rs.com.br> escreveu: 
Boa tarde,

Venho através desse solicitar esclarecimento referente ao edital do PP 193/2017 para aquisição de medicamentos.

 - Verifiquei ao analisar o edital que o prazo de entrega do medicamento é de 05 dias após a solicitação, gostaria
se saber se é possível prorrogar o prazo de entrega do objeto para os itens que a gente ganhar durante o certame,
pois somos uma empresa com sede no estado do Rio Grande do Sul, e para realizar a entrega do objeto no
município precisaríamos de um prazo de 08 dias. Logo minha dúvida é se é possível prorrogação do prazo de
entrega doo objeto para os itens do certame que nossa empresa se fizer vencedora? 

 - Quan 

Devido ao curto prazo até a data de realização do certame, peço URGÊNCIA na resposta a esse questionamento.

Att. 

--  
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