
CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Solicitação de esclarecimentos - PE 018/2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - Abertura 27/06/2019 às 14hs Barraca
de Campanha 
2 mensagens

vendas@ciplasticos.com.br <vendas@ciplasticos.com.br> 18 de junho de 2019 14:20
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

 

Solicitamos por gentileza esclarecer?

 

No termo de referencia do edital, temos as informações de cores dos materiais e Pantone de referencia, porém, gostariamos de verificar:

 

Tabela 01 – Cor laranja – Qual o pantone correto?
Tabela 02 – Lona do piso cor cinza, qual o pantone?

 

 

No aguardo e a disposição,

 

Tatiane Souza

 
Dep. Comercial 
Tel/Fax.: (11) 2139-2630 
vendas@ciplasticos.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 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 addressee or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you
have received this message by mistake, please inform the sender immediately"
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 18 de junho de 2019 18:50
Para: vendas@ciplasticos.com.br

Boa tarde, Sr. Representante!
Sou o Tenente Coronel Arthur, da Equipe de Apoio do CBMDF.
Na Tabela 1 consta Laranja (Cor: L*:52,24 / a*: 51,49 /b*: 53,65 –Pantone161462TP) para a lona plástica. A informação está no item 3. Condições Específicas do item 1 - Tabela 1
(item 3.  ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA).
Na Tabela 2 consta Cinza (Pantone161462TP).  A informação está no item 3. Condições Específicas do item 1 - Tabela 2 (item 3.  ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DA
AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA).
Ambos na página 19 do edital, no Anexo I (Termo de Referência).
Caso a dúvida não esteja dirimida, solicito que reenvie o questionamento.
Att. Ten Cel Arthur - Membro da Equipe de Apoio do CBMDF.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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