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Assunto

PP Nº 073/2017 - Esclarecimento 04

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<rafael@masterparticipacoes.com.br>

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> ,
<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> , <geflex@hotmail.com> ,
<jofficecoml@gmail.com> , <licitacaocambe@hotmail.com> ,
<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br> ,
<educacao@saltodepirapora.sp.gov.br> ,
<cadastro@allworkcomercial.com.br> , <levincoml@gmail.com> ,
<karin_carvalho@hotmail.com> , <adrianauniverso@hotmail.com>
, <adhemarpanda@hotmail.com> ,
<licitacoes.papelic@outlook.com>

Data

15.09.2017 08:14

Bom dia

Conforme resposta da Secretaria é em rolo, ou seja, com 100 un.

Se mais alguém interessado em participar tenha alguma dúvida quanto às unidades, peço que nos envie
ainda hoje de manhã, para haver tempo hábil para resposta.
Reforço também a necessidade de apresentação também de proposta eletrônica, pois isso agilizará o
processo de lançamento das propostas no sistema.

Grata
Marilene Cruz

Em 15.09.2017 07:34, Secretaria de Educação escreveu:

Bom dia, Marilene
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Em rolo

De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de setembro de 2017 18:17
Para: educacao
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PP Nº 073/2017

Vera/Claudinei
Mais um questionamento.
Pode verificar para mim, por favor?
Grata
Marilene Cruz
-------- Mensagem original -------Assunto:ESCLARECIMENTO PP Nº 073/2017
Data:14.09.2017 16:52
De:Rafael Simbron Macedo <rafael@masterparticipacoes.com.br>
Para:"LICITACAO@SALTODEPIRAPORA.SP.GOV.BR" <LICITACAO@SALTODEPIRAPORA.SP.GOV.BR>

Boa tarde.

Poderiam nos esclarecer se o item abaixo deve ser cotado em folhas ou rolo com 100 folhas?

Att,

Rafael Macedo

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Master Ind. Com. e Representações Ltda.
Cel: + 55 011 99800-2860
Fone: +55 011 2589-0111
Fax:

+55 011 2579-2111

Rua Casa do Ator, 1117, cj 113 Vila Olimpia
Cep: 04546-004 São Paulo – SP Brasil
E-mail: rafael@masterparticipacoes.com.br
Web: www.masterparticipacoes.com.br
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