Assunto

PP 54/2018 - Esclarecimento PP 54/2018 Esclarecimento 03

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<willianson.gennari@cozil.com.br> ,
<patrick.lima@cozil.com.br> , <engenharia@cozil.com.br>

Cópia

<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> ,
<msmarcenaria@hotmail.com> , <loja.escola@gmail.com>
, <vendas@itafortnet.com.br> ,
<ONLINE@ATIVALICITACOES.COM> ,
<licitacao@sbids.com.br> , <fenix.licitacao@hotmail.com>
, <msmarcenaria@hotmail.com> ,
<exclusivacomercial@uol.com.br> ,
<representante_alexandre@outlook.com> ,
<marioluizdealmeida@yahoo.com.br> ,
<vendas8@cotacomercio.com.br> ,
<jj.souto@hotmail.com> , <vendas@soromoveis.com.br>
, <vendas3@ljdistribuicao.com.br> ,
<LE_TIMOTEO@HOTMAIL.COM> , <roquadri@hotmail.com>
, <financeiro@viasudeste.com.br> ,
<alessandra.forterocha@gmail.com> ,
<novaml.licitacao@hotmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

20.08.2018 09:38

Prezados
Em esclarecimento à dúvida segue a resposta da Secretaria de Educação, segundo a qual deverá ser seguido o
DESCRITIVO DO ITEM. Portanto, ignorar o código FDE mencionado neste item.

Atenciosamente,
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 20.08.2018 09:23, educacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:

BOM DIA,
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOLICITA QUE DIANTE DO OCORRIDO QUE SIGA O DESCRITIVO.
ATT,
VERA DESOJO
EDUCAÇÃO

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 17 de agosto de 2018 08:03
Para: educacao

Assunto: Fwd: Esclarecimento PP 54/2018
Prioridade: Alta

Vera
Preciso de ajuda nesta dúvida de um interessado em participar do pregão de móveis.
Grata

Mari
-------- Mensagem original -------Assunto:Esclarecimento
Data:16.08.2018 09:37
De:"Willianson Gennari" <willianson.gennari@cozil.com.br>
Para:<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>
Cópia:<patrick.lima@cozil.com.br>, <engenharia@cozil.com.br>

Sr. Pregoeiro bom dia.

Ref:. Pregão Presencial n º 054/2018;

Ao analisarmos a descrição dos produtos, constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 19 –
REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 2 PORTAS - entendemos ser necessário o seguinte esclarecimento.

Ao final da descrição do produto, consta que deverá ser consultado o catálogo FDE - CÓDIGO RF – 03.

Solicitamos que nos esclareçam se para fins da elaboração da proposta final de preços, se deveremos obedecer às
especificações constantes do descritivo de produto, ou as especificações técnicas construtivas para o modelo RF –
03 – FDE, tendo em vista que os materiais empregados nas respectivas fabricações são completamente diferentes.

Limitados ao exposto, ficamos no aguardo do esclarecimento solicitado.

Willianson Gennari
Supervisor de Licitações
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