Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Administração e Finanças

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 001 – Pregão Eletrônico nº 001/2021

A ASSESSORIA CARVALHO LICITAÇÕES, com sede na Rua Coronel Franco nº 893, Centro, Pirassununga/SP
- CEP 13.630-136, telefone: (19) 3561-3693, e-mail: carvalholicitacoes2015@gmail.com, por meio da Sra.
Beatriz de Oliveira, solicitou as informações abaixo:
1. Qual a atual fornecedora?
Resposta: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
2. Qual a data para assinatura do contrato?
Resposta: No prazo máximo de 48 horas, após a comprovação técnica exigida no item 5 do do Termo de
Referência, conforme itens 12.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2021.
12.2 Uma vez homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será
convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, para apresentação da comprovação técnica exigida no item 5 do Termo
de Referência, no prazo máximo de 10 dias corridos, improrrogáveis (sob pena
de inabilitação e convocação imediata da licitante seguinte, sem prejuízo das
sanções).
12.2.1 Após a apresentação da comprovação técnica, o licitante vencedor será
convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, para assinatura do contrato, sob pena de decadência do direito à
contratação caso o adjudicatário deixe de assinar o contrato no prazo fixado.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
Jussira de Carvalho
Pregoeira
SAD/Licitação e Contratos
Id. 2706882
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Assessoria Empresarial
Controladoria – Finanças - Jurídico – Administrativo - Licitatório

AO SENHOR PREGOEIRO

Pregão Eletrônico N° 01/2021

Esta assessoria licitatória, como representante de empresa interessada de
empresa interessada no referido certame licitatório, vem, mediante a
presente, solicitar esclarecimento no que segue:
1. Qual a atual fornecedora?
2. Qual a data para assinatura do contrato?

Pirassununga/SP,22 abril de 2021.
Atenciosamente,
Beatriz de Oliveira

Rua Coronel Franco, 893, sala 01, Centro - Pirassununga/SP - Tel. (19) 3561-3693
E-mail: carvalholicitacoes2015@gmail.com

Assessoria Empresarial
Controladoria – Finanças - Jurídico – Administrativo - Licitatório

Rua Coronel Franco, 893, sala 01, Centro - Pirassununga/SP - Tel. (19) 3561-3693
E-mail: carvalholicitacoes2015@gmail.com

22/04/2021

Esclarecimentos edital n°01/2021

Esclarecimentos edital n°01/2021
Assessoria Carvalho Licitações [carvalholicitacoes2015@gmail.com]
Enviado:quinta-feira, 22 de abril de 2021 15:25
Para:
Licitacao
Anexos: Papel timbrado para esclar~1.pdf (195 KB)

Boa tarde,
Gostaria de solicitar esclarecimentos sobre o edital de pregão eletrônico n°01/2021, segue anexo:
Atenciosamente
Beatriz de Oliveira
Assessoria Carvalho Licitações
Rua Coronel Franco nº 893, Centro
Pirassununga/SP - CEP 13.630-136
Contato: (19) 3561-3693
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