
08/11/2017

http://expresso.rs.gov.br/expressoMail/index.php 1/3

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Licitacoes - Defensoria Publica RS" <licitacao@defensoria.rs.gov.br>

De: licitacao@defensoria.rs.gov.br

Para: "Licitações - MGM" <licitacoes@mgmconstrucoes.com.br>

Data: 08/11/2017 13:23 (23:57 horas atrás)

Assunto: Re: RES: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017

Prezada Sra. Jaqueline Lizzi, representante da empresa  Mgm Construções,
 
A Secretaria da Fazenda do RS possui o
site http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br/template/structural/mainstructure.aspx onde é
administrado o Sistema de Avaliação de Capacidade Financeira.
 
 
Certa de vossa atenção.
Att,
 
 
 
 

Pense antes de imprimir
O Meio Ambiente agradece

Paulo Ricardo Araújo Irmão
Coordenador da Comissão Permanente de Licitações
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 666  6.º andar
Fone (51) 32109354

 
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail
e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
Em 08/11/2017 às 11:29 horas, licitacoes@mgmconstrucoes.com.br escreveu:
Prezado Sr. Paulo, bom dia!
 
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017   DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PROCESSO Nº 239330.00/170
 
Em relação aos  documentos descritos no Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601/1994 (Relação
dos  Contratos    a  Executar  pelo  Licitante  e  Demonstração  de  Capacidade  Absoluta),  gostaria  de
saber  se aquela  tabela que consta no Anexo  III,  eu consigo copiar  ela, ou ela está disponível  em
algum site para preenchimento, como que eu faço para preenchela?
 
Certa de vossa atenção.
Att,
 
 
 
De: Licitacoes  Defensoria Publica RS [mailto:licitacao@defensoria.rs.gov.br]
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Enviada em: segundafeira, 6 de novembro de 2017 11:28
Para: Licitações  MGM
Assunto: Re: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017
 
Prezada Sra. Jaqueline Lizzi, representante da empresa  Mgm Construções,
 
 
Na  oportunidade  em  que  a  cumprimento  e  em  resposta  aos  questionamentos  enviados  abaixo,
referentes à Tomada de Preços nº 01/2017, apresento os esclarecimentos a seguir:
 
 
QUESTIONAMENTO 1: Anexo II – Documentos de habilitação: É somente na página 142, 143 a
documentação?
 
R: Sim. 
 
 
QUESTIONAMENTO 2: No item 2, onde diz, Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de
Abril  de 1996, Relação dos Contratos    a Executar  pelo Licitante  e Demonstração de Capacidade
Absoluta. ( É Qual Documento?)
 
R: Além de possuir o Certificado de Capacidade Financeira, para emissão do Certificado de
Fornecedor do Estado  CFE, a licitante deverá apresentar os documentos descritos no Anexo
III do Decreto Estadual nº 36.601/1994  (Relação dos Contratos   a Executar pelo Licitante e
Demonstração  de Capacidade Absoluta),  conforme  páginas  6  e  7  do Decreto  que  segue  em
anexo. 
 

Atenciosamente,

 

Pense antes de imprimir
O Meio Ambiente agradece

Carla Verena Sousa
Analista Processual
Núcleo de Gestão do Projeto de Modernização Institucional  NEGEP
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 666  4º andar
Fone (51) 32109378

 

 
Esta mensagem pode  conter  informação  confidencial  ou  privilegiada,  sendo  seu  sigilo  protegido
por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode
usar,  copiar  ou  divulgar  as  informações  nela  contidas  ou  tomar  qualquer  ação  baseada  nessas
informações.  Se  você  recebeu  esta  mensagem  por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  ao
remetente, respondendo o email e em seguida apaguea. Agradecemos sua cooperação.
 
Em 06/11/2017 às 09:16 horas, licitacoes@mgmconstrucoes.com.br escreveu:

Prezado Paulo, bom dia!
 
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017   DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PROCESSO Nº 239330.00/170
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Gostaria de um esclarecimento referente ao edital.
 

        Anexo II – Documentos de habilitação: É somente na página 142, 143 a documentação?

        No item 2, onde diz, Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de Abril de 1996,
Relação dos Contratos  a Executar pelo Licitante e Demonstração de Capacidade Absoluta. ( É
Qual Documento?)

 
Certa de Vossa Atenção
Atenciosamente,
 
Jaqueline Lizzi
Licitações
MGM Construções Elétricas
(49) 3433 8000
Xanxerê  SC
www.mgmconstrucoes.com.br
 
 
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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