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

Dúvida Pregão eletrônico Nº 09/2020
2 mensagens

Graciela Murakami <contato@gracielamurakami.com.br> 3 de junho de 2020 12:42
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Prezado(a) Responsável.
 
Em relação ao pregão eletrônico nº 09/20 PROCESSO Nº: 23343.000767.2020-13.
Gostaria de confirmar se o texto será  entregue já traduzido para o Inglês, ou será preciso traduzir?
CNPJ: 30.492.555/0001-69.
 
Aguardo.
Atenciosamente,

 

 Graciela Murakami

| Design e Marketing Digital

| Celular: +55 11 9515-05876

| Site: www.gracielamurakami.com.br

                                     

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 4 de junho de 2020 08:48
Para: Graciela Murakami <contato@gracielamurakami.com.br>

Prezada,
Bom dia!
Consultado o setor requisitante, obtivemos a seguinte resposta à solicitação de
esclarecimento: 

"Com relação ao esclarecimento sobre Pregão Eletrônico SRP n. 9/2020, informo
que os textos são entregues finalizados em português e inglês para o processo de
editoração e diagramação. Após a diagramação, fazemos uma nova revisão e
podem haver correções, tanto no texto quanto na diagramação. Assim, não cabe
à empresa contratada neste processo realizar tradução do texto.".

Certos do atendimento ao pedido, 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

http://www.gracielamurakami.com.br/
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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.
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Esclarecimento 04/06/2020 08:52:26

Prezado(a) Responsável. Em relação ao pregão eletrônico nº 09/20 PROCESSO Nº: 23343.000767.2020-13. Gostaria de
confirmar se o texto será entregue já traduzido para o Inglês, ou será preciso traduzir? CNPJ: 30.492.555/0001-69. Aguardo.
Atenciosamente,

Fechar
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Resposta 04/06/2020 08:52:26

Prezada, Bom dia! Consultado o setor requisitante, obtivemos a seguinte resposta à solicitação de esclarecimento: ´Com
relação ao esclarecimento sobre Pregão Eletrônico SRP n. 9/2020, informo que os textos são entregues finalizados em
português e inglês para o processo de editoração e diagramação. Após a diagramação, fazemos uma nova revisão e podem
haver correções, tanto no texto quanto na diagramação. Assim, não cabe à empresa contratada neste processo realizar
tradução do texto.". Certos do atendimento ao pedido, colocamo-nos à disposição.

Fechar


