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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 12:44

Para: 'info@mykonostur.com.br'

Assunto: Esclarecimentos Pregão Nº 006/2016

Sra. Daiana,  

Após consulta à área requisitante seguem os esclarecimentos sobre o edital do PE006/2016; 

1 A visita técnica deverá ser agendada através do telefone 2224-2281 - falar com Josiane; 

2 O balcão já existe no local. As medidas devem ser feitas na visita técnica; 

3 Uma câmera de filmagem será suficiente, da mesma forma 1 (um) fotógrafo atenderá ao evento, 

4 Serão 10 mesas Bistrô. 

 

Att. 

 

 
 

 

 

De: eventos [mailto:eventos@crcrj.org.br]  

Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 12:04 

Para: licitacao <licitacao@crcrj.org.br> 

Assunto: Re: ENC: Esclarecimentos Pregão Nº 006/2016 

 

Patrick, respostas em vermelho no texto. Favor enviar à empresa. 

Abraços, Nélia  

 

Setor de Eventos  

2216-9542/2216-9620  

Clique com o botão direito do mouse aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger a sua privacidade,  
o Outlook impediu o download automático dessa imagem da Internet.
logo do crcrj

 
 

---------- Original Message -----------  
From: "licitacao" <licitacao@crcrj.org.br>  

To: "'eventos'" <eventos@crcrj.org.br>  
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Sent: Thu, 11 Feb 2016 17:51:14 -0200  

Subject: ENC: Esclarecimentos Pregão Nº 006/2016  

 

> Sra. Nélia,  

 

> Encaminhamos e-mail da empresa Mykonos Eventos, solicitamos responder às dúvidas levantadas.  

 

> Att.  

 

>  

> De: Daiana Pimentel [mailto:info@mykonostur.com.br]  

> Enviada em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 16:26  

> Para: licitacao@crcrj.org.br  

> Assunto: Esclarecimentos Pregão Nº 006/2016  

 
> Prezados, boa tarde!  

 Solicito orçamento para o Pregão Eletrônico Nº 006/2016, conforme segue abaixo:  

 A Visita técnica terá ser agenda? Sim, pelo telefone 2224-2281 - falar com Josiane, ela estará avisada  
> - Qual o tamanho balcão da recepção para revestimento? o balcão já existe no local. As medidas devem ser feitas na 
visita técnica  
> - A filmagem solicitada é com uma ou mais câmeras? Uma câmera é suficiente  

 
> - O Fotografo, um só é suficiente? sim  

 
> - Qual o quantitativo para as mesa Bistrô? 10 mesas  

 
>  

  

 

>  

  

 

> No aguardo.  

 

>  

  

 

> Atenciosamente,  



3

 

>  

> Mykonos Eventos  

 

------- End of Original Message -------  


