
Assunto: Ata de Registro de Preços - Lote 8 - Coren-SP

De: CPL <cpl@coren-sp.gov.br>

Data: 16/05/2017 11:46

Para: trela@trelacomercial.com.br, terraoltda@terra.com.br, tybortholin@uol.com.br, microlimp@uol.com.br,

licitacao@jerbra.com.br

Prezados Senhores,

A ata de registro de preços para o Lote 8, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, está em risco de cancelamento.

Em virtude de vossas empresas restarem classificadas de acordo com listagem em anexo, solicitamos informar se há

possibilidade e interesse de aceitarem os preços pra6cados atualmente pela empresa vencedora do certame. Os valores e

as quan6dades ainda disponíveis para eventuais requisições seguem na planilha em anexo e não existe possibilidade de

alteração ou negociação destes.

Caso mais de uma empresa aceite as condições, o desempate se dará de acordo com a classificação no pregão.

Informamos que em virtude da necessidade de cancelamento da Ata e da urgência de nova contratação, todas as

empresas deverão se manifestar em um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento desta.

Encaminhamos, além da planilha com a classificação dos senhores no lote mencionado, a Ata vigente e o Edital original

para referência da documentação habilitatória e proposta comercial que, em caso de interesse, devem ser encaminhados

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que será iniciado após a confirmação desta CPL quanto à definição da empresa

melhor classificada que informar interesse.

Estaremos disponíveis através deste endereço eletrônico e também através dos telefones (11) 3225-6333/Ramal.: 6540 ou

(11) 3225-6361.

Ficaremos no aguardo de breve retorno para con6nuidade dos trâmites per6nentes.

--

Atenciosamente,

Rodrigo Mognilnik

CPL - Comissão Permanente de Licitação

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CNPJ 44.413.680/0001-40 – Inscrição Estadual: isento

(11) 3225-6333 / Ramal.: 6540

Skype: corensp.rodrigo.mognilnik

rodrigo.mognilnik@coren-sp.gov.br

www.coren-sp.gov.br

Anexos:

Ata_Almoxarifado - Cliklimp (lote 8) ASSINADO.pdf 2,1MB

Edital Almoxarifado.pdf 1,1MB

Classificacao.pdf 83,7KB

Saldo da Ata - Lote 08.xlsx 12,4KB
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