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Assunto

PP 30/2018 RES: Solicitação de Esclarecimento 04

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<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> , <gabrielsabafilho@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> , <gabrielsabafilho@hotmail.com>
, <exclusivacomercial@uol.com.br> , <rfgory@gmail.com> ,
<natalia@maranathacomercio.com.br> , <parflex@parflex.com.br>
, <karrocini@gmail.com> , <misaelsantanapj@gmail.com> ,
<quadritelecom@hotmail.com>

Data

09.05.2018 16:03

Prezados:
Abaixo a resposta da Secretaria.
Grata
Marilene Cruz

Em 09.05.2018 15:40, educacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
Qual é a potencia do Processador? É de 800w

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de maio de 2018 14:40
Para: educacao
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimento

-------- Mensagem original -------Assunto:Solicitação de Esclarecimento
Data:09.05.2018 14:36
De:Misael Santana <misaelsantanapj@gmail.com>
Para:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br

venho pedir esclarecimento do item
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Item 02

Processador de Alimentos - jarra de 1,5 litros, um disco emulsificador, tigela para o
processador, um batedor e quatro discos em aço inoxidável, além de uma caixa de
armazenamento, ajuste de duas velocidades e função pulsar para controle máximo - Discos
de aço inoxidável para fatiar, picar, granular e cortar batatas fritas. Espremedor de frutas
para sucos frescos. Copo para misturar, triturar e mexer. Emulsificador para bater cremes e
claras em neve. Batedor para misturas e preparo de massas , Capacidade da tigela do
processador (litros) 1,3 - Tensão/Voltagem 110 v. Garantia 12 meses no mínimo. Dimensões
aproximadas: Altura39, 00 Centímetros Largura 18,00 Centímetros Profundidade 18,00
Centímetros. Peso 3,31 Quilos. . Marca modelo e fabricante. Apresentar folder do fabricante
com características técnicas do produto ofertado.

Qual é a potencia do Processador?

Misael Santana da Silva
15 35431571
15 998181734
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