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Esclarecimento 26/02/2021 16:46:06
 
Boa Tarde. Solicitamos esclarecimentos sobre Pregão em epígrafe como segue: 1 - Os itens serão realizados
concomitantemente? 2 - Existe uma previsão de cronograma para a realização dos serviços considerando os 4 itens? --
Atenciosamente,

Fechar
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Resposta 26/02/2021 16:46:06
 
Boa tarde, sr. fornecedor! Abaixo, as respostas às indagações formuladas no presente pedido de esclarecimento. 1 - Os itens
serão realizados concomitantemente? R.: Não. 2 - Existe uma previsão de cronograma para a realização dos serviços
considerando os 4 itens? R.: Cada obra a ser publicada seguirá as etapas de revisão, diagramação e impressão (quando for o
caso), com os prazos conforme a cláusula 21 do edital. Informamos que o pedido de esclarecimento e as respostas estarão
disponíveis para consulta no ambiente Comprasnet e na página institucional, além de se integrarem, para todos os efeitos, ao
processo de contratação. Certos de havermos atendido à demanda, no prazo, colocamo-nos à disposição.

Fechar
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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Esclarecimento PE SRP 01/2021 
2 mensagens

Sergio Junior <sergio@printrio.net> 25 de fevereiro de 2021 15:27
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Boa Tarde.
Solicitamos esclarecimentos sobre Pregão em epígrafe como segue:

1 - Os itens serão realizados concomitantemente? 

2 - Existe uma previsão de cronograma para a realização dos serviços considerando os 4 itens? 

--  
Atenciosamente, 

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 26 de fevereiro de 2021 16:42
Para: Sergio Junior <sergio@printrio.net>

Boa tarde, sr. fornecedor! 
Abaixo, as respostas às indagações formuladas no presente pedido de esclarecimento.

1 - Os itens serão realizados concomitantemente?
R.: Não.
2 - Existe uma previsão de cronograma para a realização dos
serviços considerando os 4 itens?
R.: Cada obra a ser publicada seguirá as etapas de revisão,
diagramação e impressão (quando for o caso), com os prazos
conforme a cláusula 21 do edital. 

Informamos que o pedido de esclarecimento e as respostas estarão disponíveis para consulta no
ambiente Comprasnet e na página institucional, além de se integrarem, para todos os efeitos, ao
processo de contratação. 
Certos de havermos atendido à demanda, no prazo, colocamo-nos à disposição.

JOÃO CARLOS FERREIRA   
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150
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Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por
favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, e passível de ações e
indenizações judiciais cabíveis. 


