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supel comissão <supel.kappa@gmail.com>

Informações
3 mensagens

TNUTRI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA TNUTRI <tnutri2@gmail.com> 24 de setembro de 2019 13:44
Para: supel.kappa@gmail.com

Prezados senhores gostaríamos de informações sobre o item :

Pregão  276 2019  925373

73 Arame liso com mil metros:

qual o tipo de arame ( espessura )

Obrigado

Atenciosamente

TNUTRI TECNOLOGIA 

LUIZ TADEO DAMASCHI  - ME

RUA DR. ALVARO BOTELHO, 929 -  BELIZANDRA

LAVRAS -  MG   37200-000  TEL.: (35) 3821 4343

CNPJ  01.424.128.0001-45  INSC EST. 382 195 812 00-11   tnutri2@gmail.com

supel comissão <supel.kappa@gmail.com> 25 de setembro de 2019 08:23
Para: TNUTRI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA TNUTRI <tnutri2@gmail.com>

Bom dia!

Sr. licitante, atestamos o recebimento do seu pedido e informamos que será encaminhado a unidade requisitante,
para providências cabíveis.

Att.
Equipe KAPPA/SUPEL.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
EQUIPE KAPPA/SUPEL/RO
Complexo Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos - 2º Andar

Porto Velho, Rondônia.

(69) 3212-9267

supel comissão <supel.kappa@gmail.com> 25 de setembro de 2019 08:28
Para: licitacao.idep@gmail.com
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Bom dia!

Prezado Senhor,
 

Relativamente ao Pregão Eletrônico nº 276/2019, cumpre-nos encaminhar a Vossa Senhoria o Pedido de 
ESCLARECIMENTO encaminhado pela empresa TNUTRI E TECNOLOGIA, no dia 24/09/2019, 
através de e-mail.

 
Outrossim, solicitamos que esta Pasta proceda à análise das arguições, encaminhando a esta Comissão o
relatório contendo as respostas fundamentadas para que possamos subsidiar a formalização do retorno à
licitante, com a máxima urgência, haja vista a abertura do certame estar agendada para o dia
26/09/2019.
 
Esclarecemos que, caso haja alterações no teor do Edital, deverá ser informado se as mudanças alterarão
o conteúdo das propostas técnicas, sendo que, neste caso, deverá ser reaberto o prazo inicialmente
designado, em atendimento às premissas legais.
 
Porto Velho/RO, 25 de setembro de 2019.

 
 

 
IZAURA TAUFMANN FERREIRA                             
Pregoeira KAPPA/SUPEL/RO         
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]


