SEÇÃO

DE

COMPRAS

E

LICITAÇÕES

Jundiaí, 04 de fevereiro de 2021
A

TODAS AS LICITANTES,
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2021 - PROCESSO DAE nº 0332/2021
Solicitação de Esclarecimento
Objeto: Aquisição de freezer vertical para uso no laboratório de microbiologia
da DAE S/A Água e Esgoto.
Prezados, Boa Tarde!
A empresa INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA,
inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 –
Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000,
através de seu Responsável Legal João Fernando Rapcham, com carteira de
identidade nº 6.415.936-4, e CPF nº 033.374.979-00, vem através deste solicitar
o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao edital de Pregão Presencial nº 004/2021 Processo nº 0332/2021 - Edital de 26/01/2021, conforme segue:
DA TEMPESTIVIDADE
O presente questionamento é plenamente tempestivo, uma vez que o prazo para a
sua apresentação é até o 3º (terceiro) dia útil contados antes da data fixada para
início da sessão (11/02/2021), conforme item 2.1 do edital.
Dessa forma, o termo final do prazo para questionar o edital se dá em 08/02/2021,
razão pela qual se deve conhecer e julgar a presente impugnação.
DOS FATOS
A empresa Indrel Industria de Refrigeração Londrinense Ltda., tem interesse em
participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021 – PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP, que tem como objeto Aquisição de “aquisição
de freezer vertical para uso no laboratório de microbiologia da DAE S/A Água e
Esgoto”.
Da análise do edital notou-se passível de questionamento, as quais passa-se a
discorrer.
No anexo l do Edital. Está sendo solicitado “Freezer vertical com dois
compartimentos”.

Gostaria de verificarmos qual seria a FINALIDADE DE USO, pois, trabalhamos com
equipamentos para armazenar Vacinas, bolsas de sangue, plasma. Seria para
armazenar este tipo de material?
DOS REQUERIMENTOS:
Ante o exposto requer:
a) que o presente questionamento seja conhecida por ser tempestiva, bem como
provida vez que fundamentada nos preceitos legais vigentes;

Resposta:
Este freezer será usado para armazenar amostras de água e esgoto, para análises
microbiológicas.
Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos
Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade

