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Assunto

Pregão 73/2017 - ESCLARECIMENTO 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<licitacaocambe@hotmail.com>

Cópia

<juliana.nascimento@13a.com.br> , <daniele.perin@ebnsa.com.br>
, <tbseducacional@hotmail.com> , <fernando@sssilveira.com.br> ,
<washingtonvendas.arantes@gmail.com> , <rita.papelic@outlook.com>
, <licita@ciadacapa.com.br> , <adm@roluart.com.br> ,
<expedicao@portotecnologia.com.br> , <comercial@ecoplaca.com.br>
, <VANCOLOD@ig.com.br> , <contato@oralls.com.br> ,
<info.msdearaujo@gmail.com> , <nildaamelia@uol.com.br> ,
<misaelsantanapj@gmail.com.br> ,
<lprepresentacoesbrasil@gmail.com> ,
<ccmlicitacoes@ccmlicitacoes.com.br> , <licitacao@autopel.com> ,
<licitacaopapelaria@hotmail.com> , <jefferson.wruch@gmail.com> ,
<licitacao@realpapeis.com.br> , <licitacoes@papalix.com.br> ,
<comercial@trelacomercial.com.br> , <CAPTACAO@ntsbrasil.com.br>
, <contato@ciodaterralivraria.com.br> , <lpsm.vendas@gmail.com>
, <sac@hopemix.com.br> ,
<fabiane.barreta@procompdistribuidora.com.br> ,
<licitacao@bignardi.com.br> ,
<comercial@unioncomercialbrasil.com.br> ,
<carlos.ferreira@agnosti.com.br> , <prosalen@outlook.com> ,
<JEFERSONCAMPIME@hotmail.com> , <gicely@conesulrj.com.br> ,
<licitacoes@carmoecarmodistribuidora.com.br> ,
<mafer.compras@hotmail.com> , <wander.online@hotmail.com> ,
<sabrina.cerqueira@luxclean.com.br> , <licitacao@papas.com.br> ,
<sudeste.moveis@gmail.com> , <rispel@ig.com.br> ,
<gideal@brturbo.com> , <cadastro@allworkcomercial.com.br> ,
<adrianauniverso@hotmail.com> , <rodipel@uol.com.br> ,
<maxpelcomercial@uol.com.br> , <comercialniveleprumo@bol.com.br>
, <vendas5@cotacomercio.com.br> ,
<andipel_licitacoes@hotmail.com>

Data

14.09.2017 10:03
<20c3bc53e29931fc01b6c55f66817502@saltodepirapora.sp.gov.br>

Em 14.09.2017 10:02, licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
Boa tarde!

Respondendo ao questionamento, informamos que com relação às amostras, para os itens que tem várias cores
poderá ser apresentada amostra de uma cor só, porém com o compromisso de entrega de todas as cores na ocasião
do pedido. Caso a empresa possa apresentar junto à amostra demonstrativo de todas as cores, por meio de catálogo
ou similar, melhor.
Atenciosamente,

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 13.09.2017 09:06, Secretaria de Educação escreveu:

Bom dia, Mari
Para os itens que tem várias cores (EVA, camurça, crepom, papel de seda etc.), a amostra poderá ser de uma cor só
sim.
ATT,
VERA DESOJO
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De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de setembro de 2017 07:45
Para: educacao
Assunto: Fwd: Re: VALOR ESTIMADO - Pregão 73/2017

Bom dia, Vera/Claudinei

Preciso de um retorno de vocês sobre o questionamento abaixo.
Para os itens que tem várias cores (EVA, camurça, crepom, papel de seda etc.), a amostra poderá ser de uma cor só?
Grata

Marilene Cruz

-------- Mensagem original -------Assunto:Re: VALOR ESTIMADO - Pregão 73/2017
Data:12.09.2017 16:52
De:Licitação Cambé <licitacaocambe@hotmail.com>
Para:"licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br" <licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Com relação as amostras tem que ser todas as cores pedidas no edital ou pode ser uma unica cor para analise.
Aguardo.
Att.

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br <licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 12 de setembro de 2017 16:27
Para: Licitação Cambé
Assunto: Re: VALOR ESTIMADO - Pregão 73/2017

Boa tarde
O valor total estimado do pregão 73/2017 é R$877.752,20
Grata

Marilene Cruz
Em 12.09.2017 15:45, Licitação Cambé escreveu:
Olá boa tarde , venho por meio deste solictar valor estimado do PP 73/2017.

Aguardo retorno, desde já obrigada.
https://webmail-seguro.com.br/saltodepirapora.sp.gov.br/?_task=mail&_action=print&_uid=3873&_mbox=INBOX.enviadas

2/3

14/09/2017

Webmail :: Pregão 73/2017 - ESCLARECIMENTO 01

Att.,

Keity Kauane
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