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Shayane Fernanda Santos Cruz <shayane.cruz@ifrj.edu.br>

Análise Pregão Tradicional 003/2018 Manutenção de Gerador 
2 mensagens

Shayane Fernanda Santos Cruz <shayane.cruz@ifrj.edu.br> 15 de março de 2018 13:30
Para: PREFEITURA CAMPUS PINHEIRAL <pref.cpin@ifrj.edu.br>, Allan Davidson Ferreira de Souza
<allan.souza@ifrj.edu.br>, Coordenação de Licitações e Contratos <colic@ifrj.edu.br>

Prezado(a), 
 
Você foi requisitante de alguns materiais incluídos no pregão eletrônico Tradicional 003/2018 Manutenção de
Gerador para o campus  do IFRJ .
 
Após terminada a etapa de lances que ocorreu hoje (15/03/2018), passamos agora para a fase de análise e
aceitação das propostas ofertadas pelos licitantes.
 
Solicito a gentileza de verificar as propostas e emitir um parecer quanto à descrição dos itens ofertados, ou seja,
se o produto atende ou não ao que foi solicitado.
 
Segue anexo os documento enviados em anexo e o edital contendo a descrição e documentos solicitados
 
A sessão está marcada para reabertura na próxima sexta-feira 16/03/2018 às 09:00hs, portanto solicito resposta
até  antes desta data para que eu possa dar prosseguimento ao certame.
 
A resposta das análises pode ser feita por este e-mail através de relatório  devidamente assinado pelo
responsável pela solicitação de compra do material.
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
 
 

7 anexos

1 proposta - d.i  geradores com o CAT.zip 
4003K

1a proposta - d.i. geradores.zip 
4856K

2a proposta - j r s aquino.zip 
6662K

4a proposta - jose teodoro clivarte.pdf 
789K

7a proposta - gruger.zip 
5892K

Como analisar pregao 62017.pdf 
287K

Edital  032018 manutenção gerador.pdf 
897K

Allan Davidson Ferreira de Souza <allan.souza@ifrj.edu.br> 15 de março de 2018 14:09
Para: Shayane Fernanda Santos Cruz <shayane.cruz@ifrj.edu.br>

Obrigado. Informo que o Primeiro colocado , atende as as 
especificações técnicas solicitadas para a execução do serviço. 
 
Em 15 de março de 2018 13:30, Shayane Fernanda Santos Cruz 
<shayane.cruz@ifrj.edu.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Atenciosamente, 
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Allan Davidson Ferreira de Souza 
Servidor Técnico Administrativo / Técnico em Eletrotécnica 
IFRJ - Campus Nilo Peçanha – Pinheiral 
Tel : (024)988466967 


