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E-mail de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Duvida Certame 01/2021

Manoel Lino da Silva <manoel.lino@embrapa.br>

Duvida Certame 01/2021
3 mensagens
Compras Bargom <compras@bargom.com>
Para: manoel.lino@embrapa.br

20 de outubro de 2021 16:48

Boa tarde,
Venho pelo presente ,solicitar informação sobre o certame 01/2021
- O atestado de capacidade técnica pode ser autenticado no dia do certame junto com atestado original.
- assinaturas de declarações e documentos ( proposta, carta de credenciamento) poderá ser digital ?
- o cronograma nao tem em PDF ?

Favor acusar recebimento deste,
Atenciosamente,

Nathalia Melo
Dep.Administrativo
Tel:(21) 2416-0884
https://www.bargom.com.br

___________________________________________________
Avenida Maria Teresa 260 - bloco 3 - Sala 429 - Plaza Office
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ- CEP: 23050-160

Manoel Lino da Silva <manoel.lino@embrapa.br>
21 de outubro de 2021 10:42
Para: Compras Bargom <compras@bargom.com>
Cc: cnpab sps <cnpab.sps@embrapa.br>, CNPAB CHADM <cnpab.chadm@embrapa.br>, Arline Simas de Carvalho
Gonzales - Embrapa Agrobiologia - CNPAB <arline.simas@embrapa.br>, Aline Leandro de Souza e Silva
<aline.leandro@embrapa.br>
Bom dia, segue conforme solicitado:
1) O atestado de capacidade técnica pode ser autenticado no dia do certame junto com atestado original.
Resposta: Sim, conf. item 6.6 do nosso Edital em referência.
2) assinaturas de declarações e documentos ( proposta, carta de credenciamento) poderá ser digital ?
Resposta: Sim.
3) o cronograma nao tem em PDF ?
Resposta: Tem sim em PDF, estamos enviando no anexo do e-mail.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4158627159&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1714173170248383207&simpl=msg-f%3A171417…
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Atenciosamente,
Manoel Lino da Silva
Membro da Comissão de Licitação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cronograma - SEI 5691227.pdf
276K
Compras Bargom <compras@bargom.com>
Para: Manoel Lino da Silva <manoel.lino@embrapa.br>

21 de outubro de 2021 10:41

Bom dia !
Grata pelos esclarecimentos.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

__________________________
Aviso de confidencialidade
Esta mensagem da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), empresa publica federal regida
pelo disposto na Lei Federal no. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, e enviada exclusivamente a seu
destinatario e pode conter informacoes confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilizacao
desautorizada e ilegal e sujeita o infrator as penas da lei. Se voce a recebeu indevidamente, queira, por
gentileza, reenvia-la ao emitente, esclarecendo o equivoco.
Confidentiality note
This message from Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), a government company
established under Brazilian law (5.851/72), is directed exclusively to its addressee and may contain confidential
data, protected under professional secrecy rules. Its unauthorized use is illegal and may subject the
transgressor to the law's penalties. If you are not the addressee, please send it back, elucidating the failure.
-[Texto das mensagens anteriores oculto]
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