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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimentos Pregão eletrônico nº 010/2017 

Adriano Mazzola <licitacoes@accumed.com.br> 29 de agosto de 2017 09:45
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017

PROCESSO Nº 08.00492/2016

 

Á empresa Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda, vem por meio deste solicitar esclarecimentos quanto ao s
lotes 01 e 02 conforme abaixo:

 

Lote 01 – Em nosso entendimento, a empresa vencedora deverá fornecer 2.215 aparelhos de glicemia e
também 2.215 canetas lancetadoras para uso das lancetas. Está correto no entendimento?

 

Lote 02 - O total de 20.600 caixas de lancetas do Lote 02, serão destinadas ao uso das 2.215 canetas
lancetadoras que serão distribuídas? Está correto no entendimento.

 

 

No aguardo de seu breve retorno,

 

Att,

 

 

    Adriano Mazzola 
    Coordenador de Licitações 

    Accumed - Glicomed 
    Tel. +55 (21) 2126-1629 
    Tel. +55 (21) 3035-1629 
    Fax. +55 (21) 2126-1625 
    licitacoes@accumed.com.br 
    http://www.accumed.com.br 

 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada
a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada
nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo
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nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo
o e-mail, e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação. 

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the address or authorized to receive this
for the address, you must not use, copy, disclose or take any action base on this message or any information herein. If you
have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank
you for your cooperation

 


