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

PREGAO 20/2020 
2 mensagens

thiago andrade <tja.andrade86@gmail.com> 6 de novembro de 2020 09:43
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Bom dia caro pregoeiro no edital esta informando que posso encaminhar as propostas até a abertura da sessão.
  '''Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  ''' 

No site do COMPRASNET esta que teria que ter enviado ate dia 30/10 , por favor confirmar para mim.

Att Thiago Andrade

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 6 de novembro de 2020 17:57
Para: thiago andrade <tja.andrade86@gmail.com>

Prezado, boa tarde!

Conforme AVISO DE ALTERAÇÃO publicado no Diário Oficial da União em 30/10/2020, Edição: 208-B, Seção 3. Extra B, Página 42:
"Abertura das Propostas: 13/11/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br."
O Aviso pode ser consultado em https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/10/2020&jornal=609&pagina=42.

O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo
Federal para consulta. 
  
À Disposição.
Atenciosamente.
Ronaldo Z. Costa
[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

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. 
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Esclarecimento 06/11/2020 17:58:32
 
Bom dia caro pregoeiro no edital esta informando que posso encaminhar as propostas até a abertura da sessão. ´``Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. ``` No
site do COMPRASNET esta que teria que ter enviado ate dia 30/10 , por favor confirmar para mim.

 
Fechar
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Resposta 06/11/2020 17:58:32
 
Prezado, boa tarde! Conforme AVISO DE ALTERAÇÃO publicado no Diário Oficial da União em 30/10/2020, Edição: 208-
B, Seção 3. Extra B, Página 42: ´Abertura das Propostas: 13/11/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br."O Aviso
pode ser consultado em https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/10/2020&jornal=609&pagina=42. O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site
desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.   À Disposição.

 
Fechar


