
Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br>

Solicitação de informação (diligência) Pregão Eletrônico 20/2021 - Campus Inconfidentes

Gabriel Souto de Castro Coutinho <gabriel.coutinho@ibge.gov.br> 11 de abril de 2022 19:04
Para: Matheus Domingos Benicio <matheus.benicio@ibge.gov.br>, "Licitação (Inconfidentes)" <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br>

Boa tarde, meus caros.

O tempo para execução da obra, desconsiderando os dias para aquisição de materiais e solicitação de ART, foi
de 14 dias.

No mais, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Gabriel Coutinho - Téc. Inf. Geog. e Estatísticas
Supervisão de Recursos Materiais
SRM - IBGE/UE/MT
Tel.: (65) 3928-6122 
“Somos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos que secar à luz de um sol que ainda não há.
Esse sol só pode nascer dentro de nós". - Mia Couto, O Último Voo do Flamingo

De: Matheus Domingos Benicio
Enviado: segunda-feira, 11 de abril de 2022 16:10:36
Para: Licitação (Inconfidentes); Gabriel Souto de Castro Cou nho
Assunto: Re: Solicitação de informação (diligência) Pregão Eletrônico 20/2021 - Campus Inconfidentes

Boa tarde colegas do Instituto Federal!

Estou copiando ao e-mail servidor responsável por acompanhar a prestação dos serviços por parte da empresa.

Sr. Gabriel, favor informar aos nossos colegas o tempo de duração do serviço de reforma do muro afetado por
incêndio do imóvel sede da Unidade Estadual do IBGE em Mato Grosso.

1644957232610

Matheus Domingos Benicio
Técnico em Informações Geog. e Estatísticas
Supervisão de Recursos Materiais
IBGE - Unidade Estadual de Mato Grosso
WhatsApp: (65) 99992-4010
Email: matheus.benicio@ibge.gov.br
https://censo2022.ibge.gov.br/

De: Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de abril de 2022 15:43
Para: Matheus Domingos Benicio
Assunto: Solicitação de informação (diligência) Pregão Eletrônico 20/2021 - Campus Inconfidentes

Boa tarde, Matheus!
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes está
realizando licitação para contratação de serviços.
A empresa melhor classificada em alguns itens (REFORART PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) tem que
comprovar capacidade técnica para fins de habilitação no referido certame.
Para tanto, ela apresentou um Atestado de Capacidade Técnica emitido por essa unidade do IBGE (ver anexo),
porém são necessárias algumas informações que estão ausentes nesse documento, o que levou à necessidade
de realizar esta diligência.

Portanto, solicito o favor de nos informar o tempo de vigência do contrato, mais especificamente o tempo que
ela levou para executar os serviços constantes neste atestado, para que ela possa ser habilitada na licitação e
firmar contrato com esta instituição de ensino federal.
Esse tempo pode ser informado em horas de serviço, dias, meses, ou anos.

Seguem em anexo o atestado emitido pelo IBGE e a nota de empenho.

Muito obrigado!

Atenciosamente,

Fernando Jacometti Soares (Pregoeiro)
Setor de Licitações do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes - UG 158305
Fone: 35 3464 1200 - Ramais 9125 (Briza) e 9144 (Fernando) 
E-mail: licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - Inscrição Estadual: 00155.6236.02-33
Praça Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG

Esta mensagem é reservada. Sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta Instituição. O

remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta Instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida.

Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

This message is reserved. Its disclosure, distribution, reproduction, or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The

sender uses electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the Institution accepts no liability for its undue use. If you have received this

e-mail by mistake, please delete it immediately.
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