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Reinildo Bispo

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

Enviado em: terça-feira, 19 de maio de 2020 14:45

Para: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Assunto: Fwd: [chamamentocovid19] Re: Retificação de Proposta

Anexos: PastedGraphic-4.tiff; ANEXO III MODELO DE PROPOSTA UFRB-2.pdf

 

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

De: Belcher Pharma <emanuelcatori@belcher.com.br> 

Date: seg., 18 de mai. de 2020 às 20:03 

Subject: [chamamentocovid19] Re: Retificação de Proposta 

To: <chamamentocovid19@unifesp.br> 

Cc: Emerson Franco Santa Barbara <emerson@ufrb.edu.br>, Emanuel Catori <emanuelcatori@belcher.com.br>, Daniel Moleirinho Feio Ribeiro 

<danielribeiro@belcher.com.br> 

 

Boa Tarde 

 

Em anexo segue a Retificação de Proposta com as datas conforme solicitado. 

 

Estamos a disposição. 

 

Atenciosamente, 

 
Emanuel Catori 

Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda. 

Rua Rodolfo Cremm, 21102 

Zona 19 - Gleba Patrimônio Maringá 

Maringá, PR 87070-545 Brasil 

Office +55 (44) 3199-9880 | Mobile +55 (44) 98804-8646 

emanuelcatori@belcher.com.br | www.belcher.com.br 
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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/chamamentocovid19/2BC2883E-AB65-48CC-B975-

15BD070B5D69%40belcher.com.br. 

 

 

On 18 May 2020, at 18:31, Emerson Franco Santa Barbara <emerson@ufrb.edu.br> wrote: 

 

Prezada Sr. Emanuel Catori, 
 

Solicitamos que seja retificada a proposta enviada ao Chamamento Público Edital nº 02/2002 da UNIFESP quanto ao prazo entrega, 
que na vossa proposta foi informada a condição parcelada. 
  
Desta forma, faz-se necessário que indique/detalhe na proposta de que forma seria essa entrega parcelada, são quantas entregas? 
Quais são os prazos de entrega em dias? 

  
A previsão de entrega deve considerar que os quantitativos ofertados por V.Sa. para os itens 06, 603 e 604 do Anexo II do Edital, 
correspondem ao total demandado por todos os órgãos participantes. 
  
Diante do exposto, solicitamos que vossa proposta seja retificada no tocante a observação citada acima. 
 

Enviar a retificação para o email chamamentocovid19@unifesp.br, com cópia .   
 

Atenciosamente, 
 

Emerson Franco 

Membro da Comissão do Chamamento Público 
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Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/2BC2883E-AB65-48CC-B975-

15BD070B5D69%40belcher.com.br. 

--  

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/chamamentocovid19/2BC2883E-AB65-48CC-B975-

15BD070B5D69%40belcher.com.br. 

 

 

 

--  

Vânia Simões Lopes Fioravanti 

Divisão de Compras- Campus São Paulo 

Universidade Federal de São Paulo 

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










