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Webmail :: PP 93/2017 - ESCLARECIMENTO 01

Assunto

PP 93/2017 - ESCLARECIMENTO 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<licitacoes_pkg_sp@praxair.com>

Cópia

<gabriela_gueiros@praxair.com> , <renata.ostrock@linde.com>
<LICITACAO@PEREIRAEMAZZUCATO.COM.BR> ,
<robison@nacionalgasesesoldas.com.br> ,
<LICITACAO_BRASIL@PRAXAIR.COM> ,
<fernanda.gaspar@cirurgicauniao.com.br> , <josineide.silvasc@airliquide.com> , <srpservicos@gmail.com> ,
<izabel.queiroz@airliquide.com> , <licitacao@ibg.com.br>

Data

31.10.2017 08:14

,

<OFE6CA258D.08A0DC9E-ON832581C9.00679531832581C9.0067C9C7@sa.praxair.com>
Bom dia
Conforme previsão do edital, pode sim. A procuração substitui o anexo III.
3.3.1 - O documento citado no item 3.1 poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser
substituído por Certidão de Procuração Pública.

Atenciosamente,

Marilene Cruz

Em 30.10.2017 16:53, licitacoes_pkg_sp@praxair.com escreveu:

Prezados, boa tarde !
Solicito um esclarecimento referente ao pregão presencial 93/2017 que acontecerá no dia 08/11.
´
É necessário a apresentação do anexo III ( CARTA DE CREDENCIAMENTO) caso a empresa apresente a sua
procuração ?
Agradeço desde já.
"Esta mensagem, e qualquer arquivo em anexo, são para uso exclusivo da pessoa ou entidade à qual estão endereçados e podem conter
informações confidenciais, proprietárias e/ou material restrito ao público em geral. Exceto conforme previsto acima, é proibida qualquer
revisão, retransmissão, divulgação ou outro uso de, ou a realização de qualquer ato com base em tais informações por pessoas ou
entidades, exceto o destinatário original das mesmas. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente e
apague-a de qualquer mídia e destrua quaisquer cópias impressas ou não. "
"This e-mail, including any attachments, is intended solely for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential,
proprietary and/or non-public material. Except as stated above, any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of
any action in reliance upon this information by persons or entities other than an intended recipient is prohibited. If you receive this in
error, please so notify the sender and delete the material from any media and destroy any printouts or copies."
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