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Respostas: “1-As compras não serão feitas de imediato, porém conforme demanda. Seguem, os contratos vigentes e
prazo para  término.  Contrato  nº  14/2017,  término 13/03/2018, material  envelope saco kraft  natural  e pastas  “L”.
Contrato nº 15/2017, término 13/03/2018, material envelope saco pequeno. Contrato nº 35/2017, término 27/07/2018,
material papel sulfite.2-Conforme previsto no TR, o prazo de entrega dos materiais é de 05 dias úteis, conforme item
4.4. Logo que recebe a Ordem de Compra, o fornecedor deve responder ao email do Setor de Almoxarifado acusando
recebimento da respectiva ordem e informar data provável para entrega.  Se houver algum problema para entrega
durante esse prazo, a empresa deve informar formalmente via email ao endereço almoxarifado@crmpr.org.br com cópia
para o adm@crmpr.org.br, informando os motivos da não entrega do material dentro do prazo estipulado em edital e do
futuro contrato, informando qual o novo prazo de entrega que deseja. A justificativa será analisada pelo Departamento
Administrativo e poderá ser aceita ou não.3-Confeccionaremos as OC´s quando forem necessárias as aquisições de
produtos,  com prazo de 05 dias úteis  para entrega.  Se a empresa já  tiver os materiais  em pronta entrega, pode
responder o email informando que será feita a entrega no mesmo dia, porém respeitando o horário de 09h00-11h30 e
13h30-16h30. Relembramos que o referido edital é SRP, portanto, há somente uma previsão de solicitação dos materiais
e não a efetiva necessidade de pedido. As OC´s serão enviadas via email.4-O CRM-PR dispõe de estacionamento coberto
onde pode entrar um caminhão furgão de até 03m de altura, sendo que o local permite o uso de empilhadeiras para a
retirada do material do veículo. Dispomos de elevador até o 2º andar, porém o Almoxarifado fica no 3º andar, sendo
necessário  fazer  o  transporte  manual  do  material  do  2º  andar  até  o  3º  andar  via  escadas  (dois  lances  curtos).
Sugerimos, caso o fornecedor seja o ganhador da licitação, que verifique o nosso local denominado ´PISO S2" para
checar a melhor forma de entrega do material. Acreditamos que seja possível a utilização de pallet dentro do nosso
elevador, porém sugerimos que isso seja verificado previamente caso o fornecedor seja o ganhador.5-No site consta o
documento informando os feriados de 2018. Ao enviar email com a Ordem de Compra, sempre informamos situações
excepcionais em caso de feriado/recessos e até que data os materiais poderão ser entregues, sem que isso cause
prejuízo para ambas as partes. Informamos também que dependemos de decisão da Diretoria quanto a emendas de
feriados e escalas de final de ano, que são somente informados 15 dias antes do feriado/recesso. Deixamos registrado
que o CRM-PR abre de segunda a sexta, das 08h00-18h00 (sem fechar para almoço).6- Caso sejam solicitados, os
documentos deverão ser encaminhados para o endereço constante no item 9.8, pg 15 do Edital.”

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_aviso...
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