
19/05/2020 E-mail de Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - Esclarecimento

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=a0219c395a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1667106280792530774&simpl=msg-f%3A1667106… 1/2

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

Esclarecimento
1 mensagem

Vivianna - Vivo Licitações <vivolicita2@gmail.com> 19 de maio de 2020 05:20
Para: licitacao.passos@ifsuldeminas.edu.br

Prezados

Bom dia!

 

Gostaria de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 01/2020 – item 56 o qual solicitam:

 

 

Porém a marca Trident possui apenas as seguintes opções de medida:

 

 

Acredito que ocorreu em erro na digitação da medida solicitada onde ao invés de 57x57cm o correto seria 57x27cm. Não foi
possível também encontrar a medida 57x57cm com outros fabricantes desse mesmo material.

 

Por favor poderiam confirmar a medida correta do material solicitado?

 

Grata pela compreensão, aguardo um retorno.
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Atenciosamente,
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Setor de Licitações (Passos) <licitacao.passos@ifsuldeminas.edu.br>

Esclarecimento
Setor de Licitações (Passos) <licitacao.passos@ifsuldeminas.edu.br> 19 de maio de 2020 09:47
Para: Vivianna - Vivo Licitações <vivolicita2@gmail.com>

Prezada, bom dia!

Após encaminhar o questionamento ao setor requisitante, nos foi enviada a seguinte resposta.

Sim, ocorreu um erro de digitação. A medida correta para este item é de 57 x 27 cm.

Colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente

Jussara Alves Monteiro
IFSULDEMINAS - Campus Passos
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Esclarecimento 19/05/2020 09:49:44
 
Vivianna - Vivo Licitações Prezados Bom dia! Gostaria de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 01/2020 – item 56 o
qual solicitam:Acredito que ocorreu em erro na digitação da medida solicitada onde ao invés de 57x57cm o correto seria
57x27cm. Não foi possível também encontrar a medida 57x57cm com outros fabricantes desse mesmo material. Por favor
poderiam confirmar a medida correta do material solicitado? Grata pela compreensão, aguardo um retorno. Atenciosamente,

Fechar
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Resposta 19/05/2020 09:49:44
 
Prezada, bom dia! Após encaminhar o questionamento ao setor requisitante, nos foi enviada a seguinte resposta. Sim,
ocorreu um erro de digitação. A medida correta para este item é de 57 x 27 cm. Colocamo-nos à disposição. Jussara Alves
Monteiro

Fechar


