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Assunto

PP 31/2018 - Re: DUVIDAS PREGÃO
PRESENCIAL PR 31/2018 - Esclarecimento 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Retifica Sola <retsola@gmail.com>

Cópia

<medicamcomercial@gmail.com> ,
<retificasenadorsantos@gmail.com> ,
<contato@reidosmotores.net> ,
<partslub@partslub.com.br> , <retificajm@outlook.com>
, <licitacao@retificasobmedida.com.br> ,
<edital@conlicitacao.com.br> ,
<licitacoes@controlcars.com.br> , <RETSOLA@gmail.com>
, <tacherdayane@hotmail.com> ,
<comercial02@rdslicitacoes.com.br> ,
<RETSOLA@gmail.com> , <retmgm@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

04.06.2018 17:10
<CAGpPFmn9zX2Dj+UxK-P+krUVfwTta=zqQBuYJUWX=UyXSAu0g@mail.gmail.com>

Pregão Presencial: 031/2018
Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de retífica completa de motores da frota
de veículos da prefeitura de salto de Pirapora, incluindo o fornecimento de peças vitais”

Prezados:
A proposta eletrônica não são obrigatórias, pedimos para agilizar o processo de lançar propostas. Se não
apresentar, não desclassifica a empresa. Mas para os que conseguirem abrir, peço que preencham para ficar mais
rápido e deve preencher o valor total de cada lote.
A proposta impressa é obrigatória, e deve ser seguido o modelo de proposta a ser seguido no anexo IV.

Quanto ao preenchimento da proposta impressa:
Seguir o modelo de proposta (Anexo IV)
No VR. UNIT. é o valor da retífica do motor com as peças vitais incluídas, VR. TOTAL é o VR. UNIT. multiplicado pela
quantidade.

Lote

Item

SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A
DIESEL COM PEÇAS VITAIS
INCLUÍDAS

QTDE

VERBA

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

Já a relação das peças (abaixo do quadro de valores), deverá ser feita uma relação para cada motor
discriminando os valores das peças. Estas listas com valores das peças são só informativas, pois o valor delas já
deve estar incluído na proposta.
Atenciosamente,
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 4 de junho de 2018 09:19, Retifica Sola <retsola@gmail.com> escreveu:

Bom dia !
conforme contato telefônico com S.r. Luis, estou tendo alguns problemas com programinha da
proposta porque não abre pra fazer a leitura do arquivo proposta, então eu sugeri de fazer a proposta do
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jeito que consta no edital.
Perguntando novamente sobre a proposta quero saber se na planilha eu coloco valor de mão de obra e
abaixo o valor das peças vitais, ficou meio vago o modelo da proposta ou serão apenas aquelas peças
vitais que serão utilizadas
--

Pâmela da Silva Reis
Retifica de Motores Sola
retsola@gmail.com
(14) 3496-1138/ (14) 3496-1930

Confirmar o recebimento deste email !!!
--

Pâmela da Silva Reis
Retifica de Motores Sola
retsola@gmail.com
(14) 3496-1138/ (14) 3496-1930

Confirmar o recebimento deste email !!!
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