CPL/SESAD Parnamirim <sesad.parnamirimrn@gmail.com>

Esclarecimento
3 mensagens
comercial@tecnarq.com <comercial@tecnarq.com>
Responder a: comercial@tecnarq.com
Para: sesad.parnamirimrn@gmail.com

22 de maio de 2020 10:24

Bom dia.

Solicito informação referente ao Pregão eletrônico 013/2020 de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos sobre:

Pesquisa mercadológica
Estimativa de preço para o serviço prestado.

Aguardo retorno.

Atenciosamente.
Alessandra Ferreira
TECNARQ – NATAL
CNPJ: 17.068.205/0001-01
(84) 3207.2170

CPL/SESAD - Parnamirim <sesad.parnamirimrn@gmail.com>
Para: comercial@tecnarq.com

25 de maio de 2020 09:05

Prezada representante da empresa TECNARQ - Natal, bom dia!
Considerando a solicitação de informações dessa empresa, que limitou-se a descrever "Pesquisa mercadológica" e
"Estimativa de preço para o serviço prestado", encaminho-lhe, em anexo, no formato PDF, planilha orçamentária
descrevendo o valor estimado para contratação, contendo as empresas cotadas.
Registro, ademais, que o mencionado documento encontra-se juntado ao sistema Licitações-e (ID 815354), na aba
correspondente.
Pelo que, esperamos ter atendido a solicitação.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação - CPL/SESAD
Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Edifício Cartier, 3º Andar, Sala 309 – Monte Castelo
Parnamirim/RN – CEP 59.146-270
Tel. (84) 3645-3303
www.parnamirim.rn.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CPL/SESAD - Parnamirim <sesad.parnamirimrn@gmail.com>
Para: comercial@tecnarq.com

25 de maio de 2020 09:29

Prezada representante da empresa TECNARQ - Natal, bom dia!
Considerando a solicitação de informações dessa empresa, que limitou-se a descrever "Pesquisa mercadológica" e
"Estimativa de preço para o serviço prestado", encaminho-lhe, em anexo, no formato PDF, planilha orçamentária
descrevendo o valor estimado para contratação, contendo as empresas cotadas.
Registro, ademais, que o mencionado documento encontra-se juntado ao sistema Licitações-e (ID 815354), na aba
correspondente.
Pelo que, esperamos ter atendido a solicitação.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação - CPL/SESAD
Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Edifício Cartier, 3º Andar, Sala 309 – Monte Castelo
Parnamirim/RN – CEP 59.146-270
Tel. (84) 3645-3303
www.parnamirim.rn.gov.br
Em sex., 22 de mai. de 2020 às 10:24, <comercial@tecnarq.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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