Assunto

PP 54/2018 - Esclarecimento 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<gabrielsabafilho@hotmail.com>

Cópia

<gabrielsabafilho@hotmail.com> ,
<edital@conlicitacao.com.br> , <loja.escola@gmail.com>
, <bdados@licitacao.com.br> , <rfgory@gmail.com> ,
<LICITACAO@SPACEINFOMOVEIS.COM.BR> ,
<kioka@uol.com.br> , <daniel.l.andrade@hotmail.com> ,
<gabrielsabafilho@hotmail.com> , <prosalen@outlook.com>
, <ELIZETE@M3SHOP.COM.BR> ,
<boletins@magnalicitacoes.com> ,
<publicacoes@movesco.com.br> ,
<misaelsantanapj@gmail.com> ,
<pcarolinasilva13@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>,
<educacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

15.08.2018 11:17

Prezados:
Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que iremos retificar o edital para deixar bem claro que a
exigência das amostras será para os itens da Escola Alvarada e o prazo será estendido. A publicação sairá na
Imprensa Oficial do Estado de amanhã.
Com relação ao tom da cor das poltronas, a educação informou que será um tom vermelho escuro, mas somente
poderá definir após encerramento, pois o tom específico dependerá da marca que ganhar, será solicitado catálogo
ao vencedor para a escolha do tom.
Atenciosamente,
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 14.08.2018 14:43, educacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
Com relação ao pregão dos móveis da Escola Alvorada, terá uma cor específica para apresentação das
amostras? COM RELAÇÃO A COR DA POLTRONAS DO AUDITÓRIO TEM QUE SER NA COR VERMELHO QUEIMADO
UMA TONALIDADE ESCURA
As amostras deverá ser para todos os itens? SIM
Tudo bem prolongarmos o prazo de entrega das amostras? SIM PODEREMOS PROLONGAR

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 14 de agosto de 2018 13:37
Para: educacao
Assunto: Fwd: Enc: Tabela de Cores

Pregão Presencial: 054/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO JARDIM ALVORADA, FOGÃO
INDUSTRIAL PARA AS CRECHES E MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OUTRAS ESCOLAS

Vera:

Com relação ao pregão dos móveis da Escola Alvorada, terá uma cor específica para apresentação das amostras?

As amostras deverá ser para todos os itens?
Tudo bem prolongarmos o prazo de entrega das amostras?
Grata

Marilene Cruz
Licitação
(15) 3491-9598

-------- Mensagem original -------Assunto:Enc: Tabela de Cores
Data:14.08.2018 11:30
De:Gabriel Hibraim Saba <gabrielsabafilho@hotmail.com>
Para:"educacao@saltodepirapora.sp.gov.br" <educacao@saltodepirapora.sp.gov.br>
Cópia:"licitacao.saltodepirapora@hotmail.com" <licitacao.saltodepirapora@hotmail.com>

Bom dia Sra(ta) Vera, segue amostras de cores para ser definido o tom de vermelho que será usado como
revestimento na poltrona de auditório e com relação as demais cadeiras os itens 15 e 16 cadeiras fixa e
giratória pede revestimento em poliéster más qual cor será definida e também venho solicitar para que o prazo de
entrega das amostras que a empresa sagrar se vencedora possa ser estendido por aproximadamente 7 dias
corridos pois não temos como prever se ou qual item iremos ganhar e tratando se de materiais específicos terão
que ser fabricado sob medida e assim fica quase impossível entregar as amostras em apenas 3 dias

De: Gabriel Hibraim Saba <gabrielsabafilho@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 14 de agosto de 2018 08:56
Para: Gabriel Hibraim Saba
Assunto:

Livre de vírus. www.avast.com.

