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Esclarecimento 11/11/2021 09:22:07
 
Prezados, Solicito que seja enviado o anexo VI que consta como modelo de declaração do item 9.13.2.6.3 Fizemos o
download de todos os arquivos e não consta no documento do Edital e nem nos documentos complementares. No aguardo,

 
Fechar
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Resposta 11/11/2021 09:22:07
 
Prezado sr. fornecedor, Bom dia! Verificamos que, realmente, o referido documento não foi veiculado juntamente com o
edital; desta forma, nós o disponibilizaremos, desde esta data, para ampla consulta e download, no sítio eletrônico deste
IFSULDEMINAS: https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-administracao/compras-e-licitacoes/150-pregao-
eletronico/4090-pregoes-eletronicos-2020-reitoria-uasg-158138. À disposição.

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

Pedido de Esclarecimentos - Pregão 33/2021 
2 mensagens

adm@vidaalimentacao.com.br <adm@vidaalimentacao.com.br> 10 de novembro de 2021 18:57
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Prezados,

 

Solicito que seja enviado o anexo VI que consta como modelo de declaração do item 9.13.2.6.3

 

Fizemos o download de todos os arquivos e não consta no documento do Edital e nem nos documentos complementares.

 

No aguardo,

 

 

 

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 11 de novembro de 2021 08:05
Para: adm@vidaalimentacao.com.br

Prezado sr. fornecedor, 
Bom dia! 
Verificamos que, realmente, o referido documento não foi veiculado juntamente com o edital; desta
forma, nós o disponibilizaremos, desde esta data, para ampla consulta e download, no sítio
eletrônico deste IFSULDEMINAS: https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-
administracao/compras-e-licitacoes/150-pregao-eletronico/4090-pregoes-eletronicos-2020-reitoria-
uasg-158138. 
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

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-administracao/compras-e-licitacoes/150-pregao-eletronico/4090-pregoes-eletronicos-2020-reitoria-uasg-158138
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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. 


