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RE: Ref. Pregao Eletronico nº 41/2020

Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>
Seg, 17/08/2020 18:13
Para:  licitacao5@lpcomercio.com <licitacao5@lpcomercio.com>

Boa noite!

Senhor licitante, 

Estes campos foram assinalados de maneira incorreta, no procedimento realizado na
plataforma do BLL, peço que desconsidere e envie a documentação exigida no edital,
nos respectivos campos de anexação de documentos, e caso haja algum que não está
discriminado na plataforma envie no campo "outros documentos". A solicitação de
retirada desses "itens" causaria danos ao processo que ocorrerá no dia 19/08/2020,
portanto, a sua solicitação de exclusão será negada.

Att,

Sergio Mesquita
Pregoeiro

De: SETOR DE LICITAÇÃO / EDITAIS - LP COMÉRCIO <licitacao5@lpcomercio.com>
Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 13:28
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Assunto: Ref. Pregao Eletronico nº 41/2020
 
Boa tarde ! Tentei contatar via telefone mas infelizmente não consegui.
Gostaria de explanar as seguintes situaçoes :

-Autorização para Comercialização de Medicamentos Comuns e Especiais (ANVISA)
-CRC Certidao de Registro Cadastral do Órgao
-Licença Sanitaria Municipal

Esses itens estão exigindo nos anexos do bll para documentação, porém a  "Autorização para
Comercialização de Medicamentos Comuns e Especiais (ANVISA)" e "Licença Sanitaria Municipal"
são documentações que nao cabem no processo, por não se tratar de produtos diretamente para
a saúde.

E o item 11.1 CRC conforme é explanado no edital "PARA AS MODALIDADES DE PREGÃO SEJA NA
FORMA ELETRÔNICA OU PRESENCIAL FICA FACULTADO À OBRIGATORIEDADE DO ITEM 11.1" .

Por gentileza, gostaria de solicitar a exclusão desses itens como exigencia no bllcompras, ja que os
mesmos não constam obrigatoriedade no edital.

Aguardo retorno por gentileza,

SUPERVISOR DE LICITAÇÕES-EDITAIS
Felippe Porcionato
Licitações | L.P Comércio e Prestação de Serviço LTDA.

sergio.neto
Retângulo
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CNPJ: 10.832.896/0001-29
Tel: (65) 3027-2090
Skype: Felippe Porcionato
End: Rua Fenelon Muller, Nº 173 - Dom Aquino, Cuiabá-MT




