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ExpressoLivre - ExpressoMail

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

De: licitacao@defensoria.rs.gov.br

Para: "Andreia" <andreia@reformed.com.br>

Data: 17/07/2018 16:11

Assunto: Re: ENC: PROJETO ELETRICO - REFORMA INTERNA

Prezada Andreia:
Os arquivos estão disponíveis no site da Defensoria.
 
 

 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) 3210-9354

 
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 16/07/2018 às 11:26 horas, andreia@reformed.com.br escreveu:

 
 
 Construtora Obras e obras / Reformed 
Eng. Civil Andreia Guterres 
CREA RS 216411
(051)3013.1677
(051)8542.5177

 

 

 
De: "Marcia Loureiro Chaves Soldera" <marcia-soldera@defensoria.rs.gov.br>

 Enviada: 2018/07/16 10:47:27
 Para: andreia@reformed.com.br

 Assunto: Re: PROJETO ELETRICO - REFORMA INTERNA
  

Andreia,
 
bom dia!
 
Solicito que o questionamento seja encaminhado ao e-mail da comissão de licitações, pois os
arquivos devem ser disponibilizados a todos os licitantes.
 
Será providenciada a correção do problema.
 
Atenciosamente,
 

Marcia Loureiro Chaves Soldera
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Pense antes de imprimir 
 O Meio Ambiente agradece

Arquiteta - DEAM
 Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

 Rua Sete de Setembro, 666 - sala 607
 Porto Alegre/RS - CEP 90010-190

 Fone (51) 3210-9432

 
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 16/07/2018 às 09:13 horas, andreia@reformed.com.br escreveu:

Arq,.
 Marcia,

 B dia!
 Baixamos o projeto elétrico no site da DEFENSORIA - LINK LICITAÇÕES CONCORRENCIA - porém vieram

apenas as pranchas:
 3° Pav. teto

 3° Pav. parede
 4° Pav. teto

 4° Pav. parede
 5° Pav. teto

  
 
Poderia encaminhar o restante do projeto?

  
Abraço!

  
 Construtora Obras e obras / Reformed 

Eng. Civil Andreia Guterres 
CREA RS 216411
(051)3013.1677
(051)8542.5177


