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Reinildo Bispo

De: VANIA SIMOES LOPES <vania.simoes@unifesp.br>

Enviado em: terça-feira, 19 de maio de 2020 16:18

Para: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Assunto: Fwd: [chamamentocovid19] Propostas para itens Edital 02/2020

Anexos: PSV-1436 UNIFESP R$-RENATA.pdf; PSV-1441 UNIFESP VECO BIOSAFE 12 A1- RENATA.pdf; PSV-1444 UNIFESP VECO A2- RENATA.pdf

 

---------- Forwarded message --------- 

De: Renata Lenita <renata@spectrun.com.br> 

Date: ter., 19 de mai. de 2020 às 14:06 

Subject: [chamamentocovid19] Propostas para itens Edital 02/2020 

To: <chamamentocovid19@unifesp.br> 

Cc: Comercial Analítica <comercial@spectrun.com.br> 

 

Boa tarde! 

 

Seguem as nossas propostas para os itens que trabalhamos constantes no edital 02/2020, para atender todos os órgãos! 

 

Agradeço! 

 

Att, 
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Renata Lenita 

Comercial 
(11) 2039.5400 / (11) 99558.7538 
Av. Fagundes Filho, 316 

Vl Monte Alegre • São Paulo • SP 
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--  

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. 

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br. 

Para ver essa discussão na Web, acesse 

https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/CAN5cm9%3D3z4yUEmJLLVZzKuq3aL1Er1D%2B-40Fn-

mUxCgsNgB2SA%40mail.gmail.com. 

 

 

 

--  

Vânia Simões Lopes Fioravanti 

Divisão de Compras- Campus São Paulo 

Universidade Federal de São Paulo 

Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, São Paulo- SP 
















