COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 277/17
CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS Nº 4695/2017
CIRCULAR Nº 01
Prezados Concorrentes,
Perguntas e Respostas:

1 – Da entrega dos documentos;
R: De acordo com o item 5.1 do Edital, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
COMERCIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES OBEDECENDO A UM DOS SEGUINTES CRITÉRIOS:
a) Por meio eletrônico;
b) Em envelope único e lacrado.

2 – Comodato: os suportes dispensers de fixação, quantidade 3000 unidades, deverão
ser entregues de uma vez ou de forma parcelada conforme necessidade?
R: De acordo com o item CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO página 5 do Edital, Prazo para

instalação dos suportes e álcoois: 1 (uma) semana, de segunda a sexta
das 8 às 16 horas.
3 – As amostras serão solicitadas somente para o vencedor ou juntamente com as
propostas?
R: As amostras serão solicitadas para a empresa ganhadora.
4 – Qual é o prazo previsto para a entrega das amostras?
R: As amostras deverão ser entregues até 3 dias após a solicitação.

5 - Descritivo solicita: Álcool Spray Refil, na apresentação refil de 300 a 800 ml?

R: - O escopo está de acordo com as necessidades do ICESP, somado dos pontos que
apresentamos abaixo:
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a) O suporte para álcool em spray se deve ao fato de que, com este não teremos
gotejamento de álcool no chão, o que evita a queda de pessoas devido o piso ficar
molhado e escorregadio, sem contar os custos com limpezas e tempo de trabalho
dispensado.
b) O suporte para álcool em spray também dispensa a necessidade de um protetor
de gotejamento de álcool - bandeja, o que facilita a higienização do mesmo.
C) Os tamanhos dos suportes atendem as necessidades e aos locais que serão
instalados, tendo em vista que temos locais onde, medidas superiores a 800 ml
comprometem o manuseio e o uso de forma adequada do produto.

SÃO PAULO, 27 DE SETEMBRO DE 2017.
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