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pregoeiros@ufpe.br

Re: Esclarecimentos sobre o PE 17.2020 - UFPE

De : DGA-UFPE <dga.s.infra@ufpe.br>
Assunto : Re: Esclarecimentos sobre o PE 17.2020 - UFPE

Ter, 16 de jun de 2020 11:06
AURÉLIO

Para : Sistema de Pregao, UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Cc : iranildo sales2 <iranildo.sales2@gmail.com>
A
DLC/PROGEST
Sobre os questionamentos da J ALMEIDA CONSULTORIA LICITAÇÕES, informamos:
Sobre o *9.11.1.2, do Edital PE 17.2020*, como proceder para empresas FORA
de Pernambuco?
Resposta: as empresas de fora do Estado devem apresentar Licença de
Operação do órgão ambiental da sede da licitante.
Sobre o Atestado de capacidade técnica, por se tratar de um serviço por
demanda, é obrigatório o atestado ser apresentado com o tempo de Três anos,
conforme o item 9.11.3.a do Edital.
Resposta: A empresa deverá apresentar os atestados conforme solicitado na
subitem 9.11.3 do Edital.
DGA/SINFRA
----- Mensagem original ----De: "Sistema de Pregao, UFPE" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL-UFPE" <dga.s.infra@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 19:03:55
Assunto: Fwd: Re: Esclarecimentos sobre o PE 17.2020 - UFPE
Prezado Manoel Heleno
Boa noite.
Segue email.do licitante cobrando a resposta do pedido de esclarecimento do
pregão 17/2020 que ele fez.
Sem mais,
Marcos Aurélio
Pregoeiro
----- Mensagem encaminhada ----https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=50854&tz=America/Araguaina&xim=1
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De: J ALMEIDA CONSULTORIA <jalmeidaconsultoria.al@gmail.com>
Para: Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Mon, 15 Jun 2020 12:00:02 -0300 (BRT)
Assunto: Re: Esclarecimentos sobre o PE 17.2020 - UFPE
Bom dia,
Ainda não consta nenhum esclarecimento no site do
Volto a pergunta:
- Sobre o *9.11.1.2, do Edital PE 17.2020*, como
FORA de Pernambuco?
- Sobre o Atestado de capacidade técnica, por se
demanda, é obrigatório o atestado ser apresentado
conforme o item 9.11.3.a do Edital?

compras governamentais.
proceder para empresas
tratar de um serviço por
com o tempo de Três anos,

AGUARDO RETORNO.
Att,
Simone Marinho
Em sex., 5 de jun. de 2020 às 13:43, Sistema de Pregao - UFPE <
pregoeiros@ufpe.br> escreveu:
> Prezado,
>
> Boa tarde.
>
> Seu pedido já foi encaminhado ao setor demandante para pronunciamento.
>
> Favor aguardar a resposta no Portal Comprasnet na aba:
> "Impugnações/Esclarecimentos/Avisos"
>
> Sem mais,
>
> Equipe de Pregoeiros da UFPE.
>
> -----------------------------> *De: *"J ALMEIDA CONSULTORIA" <jalmeidaconsultoria.al@gmail.com>
> *Para: *"pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
> *Enviadas: *Sexta-feira, 5 de junho de 2020 10:16:35
> *Assunto: *Esclarecimentos sobre o PE 17.2020 - UFPE
>
> Bom dia Prezados,
>
> - Sobre o *9.11.1.2, do Edital PE 17.2020*, como proceder para empresas
> FORA de Pernambuco?
> - Sobre o Atestado de capacidade técnica, por se tratar de um serviço
por
> demanda, é obrigatório o atestado ser apresentado com o tempo de Três
anos,
> conforme o item 9.11.3.a do Edital?
>
> AGUARDO RETORNO.
>
> Att,
> Simone Marinho
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=50854&tz=America/Araguaina&xim=1
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-*J ALMEIDA CONSULTORIA LICITAÇÕES - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –
REPRESENTAÇÕES – CONSULTORIA EMPRESARIAL – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES –
GESTÃO PÚBLICA – COMPRAS GOVERNAMENTAIS*
*Caso não seja o destinatário deste e-mail, por gentileza, desconsiderar,
excluindo-o. *

-*J ALMEIDA CONSULTORIA LICITAÇÕES - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –
REPRESENTAÇÕES – CONSULTORIA EMPRESARIAL – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES –
GESTÃO PÚBLICA – COMPRAS GOVERNAMENTAIS*
*Caso não seja o destinatário deste e-mail, por gentileza, desconsiderar,
excluindo-o. *
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