Assunto:

P 65/2018 - Esclarecimento 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para:

<andre@fertela.com.br>, <vendas@polyposition.com.br>,
<andre@fertela.com.br>, <danielcafer@hotmail.com>,
<caterraplenagem@yahoo.com.br>,
<cardosoassessoriacontabil@hotmail.com>

Cc:

<andre@fertela.com.br>

Data

25/09/2018 13:44

Prezados:
Conforme informações da Engenheira responsável, esclarecemos que a pintura será em apenas 1 face da telha
(inferior), na cor branca.
Atenciosamente

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 25/09/2018 13:37, Engenharia escreveu:
Boa tarde, André Luis
A pintura seria em apenas 1 face da telha (inferior), na cor branca.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Att

Carolina
Eng Civil
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Setor de Engenharia
Fone: (15) 3491-9595 - Ramal 178

Em 25/09/2018 09:34, licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
Prezados:
Precisamos de esclarecimento sobre a pintura da telha.
Abaixo o questionamento,
Atenciosamente,

Marilene Cruz

-------- Mensagem original -------Assunto::questao tecnica - RES: solicitaçao de edital
Data:25/09/2018 09:29

De:"Andre | Fertela" <andre@fertela.com.br>
Para::<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Bom dia!!
Gostaria de informação técnica quanto ao item 09 – telha termo acús ca com pintura

- qual a cor da pintura da telha?
- estão cotando pintura com 01 ou 02 faces pintadas? Resumindo: quando se quer apenas esté ca pinta apenas a
parte visível de quem esta visualizando a telha na parte interna do barracão, já a parte que ﬁca exposta ao tempo
ﬁca sem cor, já que nesse caso o isopor já serve como forma de retenção de calor.
Fico no aguardo.
obrigado

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 18:14
Para: Andre | Fertela
Assunto: Re: solicitaçao de edital

Prezados:
O edital está disponível no site www.saltodepirapora.sp.gov.br, menu Licitações => Licitações Abertas
N. Mod. 65
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Menor
"AQUISIÇÃO DE
Preco
MATERIAL PARA CO...
Global

"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA NOVA SEDE DO
CIRETRAN"

Atenciosamente,
Marilene Cruz

Em 18.09.2018 17:30, Andre | Fertela escreveu:
Boa tarde!!
Solicito edital referente a pregão 65/2018 – referente a aquisiçao de material para estrutura metálica
ciretran

Fico no aguardo.
Obrigado

Livre de vírus. www.avast.com.

