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Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

Re: PE 10.2020 Objeto: água potável

De : Jose Iranildo <iranildo.sales@gmail.com>

Qui, 30 de abr de 2020 13:49

Assunto : Re: PE 10.2020 Objeto: água potável
Para : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Cc : JOSE IRANILDO BARBOSA SALES DA SILVA
<iranildo.sales@ufpe.br>
No item 9.11.1.2 referente a qualificação técnica é solicitado registro no Conselho regional
de Química, visto que o responsável técnico deverá ter condições técnicas para responder
as demandas do sistema de abastecimento complementar da UFPE. Saliento também que
a necessidade do registro no Conselho Regional de Química demonstra o que profissional
é habilitado para responder às demandas específicas de qualidade de água necessárias ao
serviço na UFPE.
Portanto, as documentações não comprovam registro no Conselho Regional de Química e,
assim sendo, NÃO ATENDE ao solicitado nos itens de qualificação técnica presentes no
Edital.
Em ter, 28 de abr de 2020 às 15:54, Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
escreveu:
Boa tarde, Iranildo!
O licitante enviou estes anexos, sobre o questionamento da documentação já enviada
anteriormente. Esta legislação permite o enquadramento nos requisitos editalícios,
especialmente o exigido no subitem 9.11.1.2: "Certificado de Registro do Responsável
Técnico no Conselho Regional de Química, dentro do prazo de validade (original ou
cópia autenticada)."
Aguardo tua resposta.
Att.
Sérgio Oliveira
De: "Berg Benicio" <thiemberg7@gmail.com>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:36:40
Assunto: Re: PE 10.2020 Objeto: água potável
Bom dia,
peço que reabra opção de anexar, no sistema para assim poder anexar o documento
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que falta.
segue em anexo documentos que fundamenta meu discurso sobre a qualificação do
responsavel tecnico e registro em orgões competente.
qualquer duvida estou a disposição.
grato.
Em seg., 27 de abr. de 2020 às 10:19, Sistema de Pregao - UFPE
<pregoeiros@ufpe.br> escreveu:
Bom dia,
Eu comunico isso no Comprasnet que o senhor não conseguiu anexar. Em tempo, no
último email, o senhor elencou uma legislação sobre não dispor de certidão do CRQ.
O senhor poderia me informar que legislação é esta?
Att.
Pregoeiros UFPE
De: "Berg Benicio" <thiemberg7@gmail.com>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:13:29
Assunto: PE 10.2020 Objeto: água potável
Bom dia,
conforme solicitado via chat, no dia 27/04/2020 as 10:02:04 tentamos anexar os
documentos solicitados, porém o sistema so permitiu anexar 1 dos 2, solicitamos
reabertura da opção anexar no sistema comprasnet, para q possamos anexar o
documento q falta. de qualquer forma segue em anexo os documentos.
--

José Iranildo Sales MSc.
Gerente de Recursos Hídricos GRH-DGA-UFPE

Doutorando em Engenharia da Produção PPGEP-UFPE
Mestre em Engenharia da Produção PPGEP-UFPE
Administrador e Consultor de Empresas FCAP-UPE
Professor e Palestrante - (UPE - UFPE)
Técnico Químico SENAI-PE
Fone: 99596.9702 – 2126.8076
E-mail: iranildo.sales@ufpe.br
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