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Assunto: Re: RES: Solcitação de edital CR/2/2020
De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: <comercial@graficacs.com.br>
Data 18/02/2020 16:34

Prezado, boa tarde.

Segue respostas:

1º o arquivo para impressão vai ser encaminhado de que forma para a empresa ganhadora?? PDF , CD, será copias
(Xerox, etc)?

R: Poderá ser qualquer desses formatos.

 

2º qual a demanda da impressão por tiragem? 1000 , 2000 ... ? existe uma demanda mínima?

R: Trata-se de uma Registro de Preço justamente por não sabermos ainda qual será a quantidade estimada.

 

3º  a impressão vai ser frente / verso  ou somente frente?? Se for frente e verso seria cobrado 2 impressões?  Pois
no cabeçalho fala em quantidade de paginas e no descritivo do quantitativo folhas . pois isso influenciar
diretamente no valor do produto. Poderiam ser mais claro nesse quesito.

Ex: impressão 1x1 cores , impressão 1x0 cores, impressão 4x4 cores , impressão 4x0 cores.   e as quantidades por
folhas ou paginas.

R: Será considerado uma folha (frente e verso).

 

4º somos uma empresa de fora da cidade outro estado , gostaríamos de questionar a respeito do prazo de entrega
5 dias uteis. Pois o mesmo torna inviável, devido ao tempo de confecção e entrega por correios ou transportadora.
Gostaríamos que fosse ampliado o prazo para  que a concorrência seja leal. Pedimos pelo menos o prazo de 15
dias.

R: Infelizmente não podemos estender o prazo, por questões de demanda e urgência.

---
Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (91) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

Em 18/02/2020 12:09, comercial@graficacs.com.br escreveu:

Bom dia;

 

Prezado(a)s;

 

Gostaria de sanar algumas dúvidas pertinentes ao objeto:

 

1º o arquivo para impressão vai ser encaminhado de que forma para a empresa ganhadora?? PDF , CD, será
copias (Xerox, etc)?
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2º qual a demanda da impressão por tiragem? 1000 , 2000 ... ? existe uma demanda mínima?

 

3º  a impressão vai ser frente / verso  ou somente frente?? Se for frente e verso seria cobrado 2 impressões?
 Pois no cabeçalho fala em quantidade de paginas e no descritivo do quantitativo folhas . pois isso influenciar
diretamente no valor do produto. Poderiam ser mais claro nesse quesito.

 

Ex; impressão 1x1 cores , impressão 1x0 cores, impressão 4x4 cores , impressão 4x0 cores.   e as quantidades
por folhas ou paginas.

 

 

4º somos uma empresa de fora da cidade outro estado , gostaríamos de questionar a respeito do prazo de
entrega 5 dias uteis. Pois o mesmo torna inviável, devido ao tempo de confecção e entrega por correios ou
transportadora. Gostaríamos que fosse ampliado o prazo para  que a concorrência seja leal. Pedimos pelo menos
o prazo de 15 dias.

 

No aguardo de vossa atenção, despeço-me com votos de elevada estima e consideração.

 

Gráfica CS Eireli - EPP

Rafael - 18 3203-1344

Analista de Licitação

comercial@graficacs.com.br

 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 11:37
Para: comercial@graficacs.com.br
Assunto: Re: Solcitação de edital CR/2/2020

 

Bom dia

Segue o Edital da CR 002/2020, conforme solicitado.

---

Atenciosamente,

 

COCEL - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Contatos: (91) 4009-4940 / 4989 / 4980

E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 18/02/2020 11:28, comercial@graficacs.com.br escreveu:

Bom dia;

 

Senhores;
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Gostariamos de solicitar  o edital da CR/2/2020  Serviço de Reprografia Apostilas para atendimento das
necessidades do SENAI-DR/PA, conforme Edital e Anexo I

 

Dados da empresa :

 

EMPRESA: GRÁFICA CS – EIRELI -EPP SIGNATÁRIO: MARCOS ALVES DE
SANTANTA

CNPJ: 10.651.441/0001-07

INSC.ESTADUAL: 562.318.550.110
INSC.MUNICIPAL: 82.829

RUA ALBERTO PETERS Nº 537-JD.
PETRÓPOLIS

CEP: 19060-310 PRES.PRUDENTE-SP

BANCO SICOOB PAULISTA

AGÊNCIA: 4446 | CONTA: 10554-6

Função: Titular/Administrador

CPF: 058.826.758-98

RG: 19.330.331 SSP/SP

Est. Civil: Divorciado

Nacionalidade: Brasileiro

Telefone: (18) 3203-1344

e-mail: comercial@graficacs.com.br

 

 

No aguardo de vossa atenção, despeço-me com votos de elevada estima e consideração.

 

Gráfica CS Eireli - EPP

Rafael - 18 3203-1344

Analista de Licitação

comercial@graficacs.com.br
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