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Reinildo Bispo

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

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

Para: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Assunto: Fwd: [chamamentocovid19] Fwd: Proposta chamamento publico covid-19 - 3º CICLO

Anexos: PROPOSTA 3º CICLO.pdf

Reinildo, 
 
Junte essa proposta ao processo do Quarto Ciclo, juntamente com esse email, para que possam fazer a correção. 
 
Att, 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: CLEVERSON - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA <vendas1@biologicadistribuidora.com.br> 
Date: ter., 19 de mai. de 2020 às 13:58 
Subject: [chamamentocovid19] Fwd: Proposta chamamento publico covid-19 - 3º CICLO 
To: <chamamentocovid19@unifesp.br> 
 

Boa tarde, entramos no site https://www.unifesp.br/, para baixar arquivo do 3 ciclo, notamos que nossa PROPOSTA FOI LANÇADO ERRADO, pois alteramos a proposta 
para 3º ciclo conforme segue copia do e-mail enviado, e notamos que lançarão para PROTETORES FACIAL, valor de segundo ciclo !  

 

Pedimos que seja feito a readequação do arquivo lançado no sistema 
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Cleverson Oliveira 
Gerente de vendas 
BIO LÓGICA Distribuidora 
R. Profª. Zelda C. Cursi Mastriani, 265-A, Jd Davila 
CEP 86182-530 - Cambé - Paraná - Brasil. 
Fone: (43) 3254 6426 / (43) 9 9690-1370 WHATS 
Site: biologicadistribuidora.com.br 

Não imprima este e-mail a natureza agradece, assim como este e-mail (inclusive seus anexos) é confidencial e foi enviado apenas para uso do(s) destinatário(s) acima, você está sendo 
notificado que qualquer cópia, distribuição ou utilização é estritamente proibida. 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Proposta chamamento publico covid-19 - 3º CICLO 
Data:2020-05-11 15:31 

De:CLEVERSON - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA <vendas1@biologicadistribuidora.com.br>
Para:Chamamentocovid19 <chamamentocovid19@unifesp.br> 

 

Boa tarde segue em anexo proposta comercial CHAMAMENTO PUBLICO 02 COVID-19  3º CICLO 

 

ATENCIOSAMENTE. 
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

  

Cleverson Oliveira 
Gerente de vendas 
BIO LÓGICA Distribuidora 
R. Profª. Zelda C. Cursi Mastriani, 265-A, Jd Davila 
CEP 86182-530 - Cambé - Paraná - Brasil. 
Fone: (43) 3254 6426 / (43) 9 9690-1370 WHATS 
Site: biologicadistribuidora.com.br 

Não imprima este e-mail a natureza agradece, assim como este e-mail (inclusive seus anexos) é confidencial e foi enviado apenas para uso do(s) destinatário(s) acima, você está sendo 
notificado que qualquer cópia, distribuição ou utilização é estritamente proibida. 

--  
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/chamamentocovid19/2eabc57e7deade5b3d68e24f684f27da%40biologicadistribuidora.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 














