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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimento PE 103.2019
4 mensagens

Taynara <contabil@pemaza.com.br> 5 de agosto de 2019 09:51
Para: pregoes.sml@gmail.com

Bom dia Srta. Pregoeira,

 

Solicito esclarecimento do PE 103, referente ao Item 80, cuja escrição informa ser um pneu da medida 19.5x80

 

O responsável por cotação de pneus da nossa empresa nos informou que existe a medida 19.5 mas a 19.5x80 não existe

 

Poderia me esclarecer o questionamento acima?

 

Certa de sua atenção antecipo meus agradecimentos

 

 

 

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> 6 de agosto de 2019 11:24
Para: thawynambritto@gmail.com

Bom dia, conforme contato telefônico, segue o esclarecimento da empresa PEMAZA PNEUS, referente ao PE Nº 103/2019
SRPP Nº 051/2019.

Importa consignar ainda, que apesar das questões que recaem sobre a discricionariedade da Secretaria Requisitante em exigir
as características que melhor atendam às suas necessidades, com base na conveniência e oportunidade, desde que seja de
forma precisa, suficiente e clara.

Desta forma, solicitamos brevidade na resposta visto que a disputa está marcada para o dia 15.08.2019, colocando-nos à
disposição pelo telefone 3901-3639 e e-mail pregoes.sml@gmail.com.

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais
[Texto das mensagens anteriores oculto]

02.00484.2018 - SRPP AQ.PNEUS E CÂMARAS. AMPLO.EXCL.COTAS.odt
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Thawynã M Britto <thawynambritto@gmail.com> 7 de agosto de 2019 10:27
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
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Ola, apos recebimento do email, fui ate o Diretor de Departamento Julio Cezar Villar, e o mesmo informou que o mesmo item
esta errado.
Atendendo ao pedido do Diretor, solicito que o item descrito seja desconsiderado o Item 80. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

_________________________________________________
Thawynã M. Bri�o

Cel: (69) 99240-0660
Email Alterna�vo: thawyna@hotmail.com

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> 7 de agosto de 2019 11:14
Para: Taynara <contabil@pemaza.com.br>

Bom dia, referente ao esclarecimento, conforme consulta com o departamento responsável pela descrição do objeto, realmente
houve um erro de digitação e informo que a descrição  "19.5x80" não existe, portanto o correto é "19.5-R24".

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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