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Assunto

PP 30/2018 - Fwd: Pedido de Esclarecimento 03

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<misaelsantanapj@gmail.com>

Cópia

<LICITACAO@spaceinfomoveis.com.br> ,
<gabrielsabafilho@hotmail.com> , <david@m3shop.com.br> ,
<monarcamagazineeireli@gmail.com> ,
<pcarolinasilva13@gmail.com> , <tropics@uol.com.br> ,
<prosalen@outlook.com> , <licitacarla@gmail.com> ,
<LOJAVITORIARP@gmail.com> , <rfgory@gmail.com> ,
<jj.souto@hotmail.com> , <licitacao@agrebelo.com.br> ,
<contato@lavs.ind.br> , <ceci.rossc7@gmail.com> ,
<administrativo@athomoz.com.br> ,
<rhayane.megatron@hotmail.com> ,
<relaflexcolchoes@hotmail.com> ,
<comercialniveleprumo@bol.com.br> , <gustavo@vittaflex.com.br>
, <exclusivacomercial@uol.com.br> ,
<carlosaguiar@avirtualsp.com.br> , <gelmaqmoveis@gmail.com> ,
<licitacao@papas.com.br> , <levincoml@gmail.com> ,
<weckerlinrcmar@gmail.com> , <simples.comercial@hotmail.com>
, <licitacaocanaa@hotmail.com> , <suporte@sanegas.com.br> ,
<vendas8@cotacomercio.com.br> ,
<natalia@maranathacomercio.com.br> , <parflex@parflex.com.br>
, <karrocini@gmail.com> , <misaelsantanapj@gmail.com> ,
<quadritelecom@hotmail.com>

Data

09.05.2018 15:34

Boa tarde
Com relação ao questionamento, a Secretaria de Educação esclarece que no seu descritivo do item 03 - colchão é
Largura 70cm e Altura 12cm. Com relação à cor não precisa ser totalmente branco, pode ter desenhos estampados.
Quanto ao item 04 as informações de que dispõe são as que constam no edital.

Atenciosamente,

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 09.05.2018 15:14, educacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
ITEM03 LARGURA 70 ALTURA É 12
Sobre a cor branca, todos os colchões geralmente tem desenhos estampados e algumas cores não são totalmente
brancos podemos cotar esses? Sim pode

Item 04
É O QUE ESTA NA PLANILHA NÃO TENHO MAIS INFORMAÇÕES

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2018 13:56
Para: educacao
Assunto: PP 30/2018 - Fwd: Pedido de Esclarecimento 02
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Precisamos de ajuda neste pedido de esclarecimento sobre as medias do colchão e o bebedouro.
Urgente, pois o pregão é amanhã.
Grata

Marilene Cruz
Pregoeira

-------- Mensagem original -------Assunto:Pedido de Esclarecimento
Data:09.05.2018 13:24
De:Misael Santana <misaelsantanapj@gmail.com>
Para:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br

Venho solicitar esclarecimento sobre o P.P. 30/2018

Item 03

Colchão para berço: Colchão na cor branca, Espuma D18, Largura:12cm, Altura:70cm,
Profundidade:130cm, Antiácaro, flexível, antialérgico, com tratamento antiácaro,
antifungos. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar amostra.

Esta Certo estas medidas?
Largura: 12cm
Altura: 70cm

A apresentação da amostra será em quantos dias?

Sobre a cor branca, todos os colchões geralmente tem desenhos estampados e algumas cores não são totalmente
brancos podemos cotar esses?

Item 04

Bebedouro de pressão Inoxidável coluna água gelada: Altura 112cm, Largura 37 cm,
Profundidade 29cm, medida aproximada, 110v, garantia mínima de 01 ano

Não fala nada sobre serpentina, quantidade de água gelada p/h, nem tamanho de reservatório, seria só esta a
especificação mesmo?
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Misael Santana da Silva
15 35431571
15 998181734
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