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

Duvida sobre edital 
2 mensagens

SANTACRUZEXTINTORES <contato@santacruzextintores.com.br> 27 de outubro de 2020 15:34
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Boa tarde!

 

Gostaria de saber se podemos participar do RDC ELETRÔNICO Nº 005/2020 Processo Administrativo nº
23343.002325.2020-01, com o acervo técnico que possuímos de aproximadamente 7.000 m² , sendo o mesmo objeto da
licitação.

Pois no edital pede um acervo compatível ao do edital que é de  “Área interna a ser trabalhada de 10.890,41 m².”

 

 

Att,

 

 

Paulo Roberto de Oliveira (Reitoria) <paulo.oliveira@ifsuldeminas.edu.br> 27 de outubro de 2020 17:53
Para: "Setor de Licitações (Reitoria)" <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: Coordenação Obras de Infraestrutura <coinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br>, "Leandro de Oliveira (Reitoria)"
<leandro.oliveira@ifsuldeminas.edu.br>, "Damon Francisco de Faria (Reitoria)" <damon.faria@ifsuldeminas.edu.br>, "Ronaldo
Zacarias Costa (Reitoria)" <ronaldo.costa@ifsuldeminas.edu.br>, "Douglas de Souza Carvalho (Reitoria)"
<douglas.carvalho@ifsuldeminas.edu.br>, "Luciano Pereira Carvalho (Reitoria)" <luciano.carvalho@ifsuldeminas.edu.br>,
"João Carlos Ferreira (Reitoria)" <joao.ferreira@ifsuldeminas.edu.br>

Boa tarde

Sim, a área de 7000 m2 é mais que suficiente para a referida obra como quantitativo na qualificação técnica, imprescindível
também é a compatibilidade com o objeto a ser contratado, ou seja, conhecimentos técnicos na execução de serviços de
engenharia de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, com comprovação da empresa e do responsável técnico da
mesma, que deverão ter registro no Corpo de Bombeiros Militar da região na qual está vinculada a licitante.

Att, 

Engº Civil Paulo Roberto de Oliveira
Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura - Coinfra 
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DDI / Reitoria IFSULDEMINAS
(35) 3449-6292  /  (35) 9.9935-0323 (Vivo) (WhatsApp)
E-mail: paulo.oliveira@ifsuldeminas.edu.br
"O silêncio traz a mensagem que cada um precisa ouvir." (Chico Xavier).

Em ter., 27 de out. de 2020 às 17:07, Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> escreveu: 
Prezados(as),
 
Segue a mensagem encaminhada da solicitação de esclarecimento.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Marco Antonio de Melo Azevedo
[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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