
De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: pregão 045/2020

Para : Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>

Cc : isabel@eletricati.com.br, eguimaraes@tjgo.jus.br

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: pregão 045/2020

qua, 26 de ago de 2020 16:24

2 anexos

Referente ao questionamento,

Neste caso a Beghim somente poderá elaborar a proposta se tiver a referência de
fabricação constante no corpo do mesmo ,através de uma placa de identificação onde
constará o número do projeto interno (P.I.) e isto é fundamental para terem acesso às
características construtivas e elaborarem a proposta corretamente.  
Não dispomos da informação solicitada. Sugerimos, em caso de dúvida, que seja
agendada uma visita ao local para levantar as informações complementares. 

Atenciosamente,

De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "José Eduardo Stort Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 18:52:40
Assunto: Fwd: pregão 045/2020

Favor responder com cópia para o pregoeiro.

Atenciosamente,

Dalton Foltran de Souza
Engenheiro Eletricista - CREA 14.124/D-GO
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62) 3236-5650

De: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Cc: "lcdferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 18:01:28
Assunto: Fwd: pregão 045/2020
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Boa tarde,

Segue para conhecimento e manifestação.

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 15:09:10
Assunto: Fwd: pregão 045/2020

Boa tarde,

Favor responder para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Isabel Candido" <isabel@eletricati.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 8:35:38
Assunto: pregão 045/2020

Bom Dia!
Do pregão acima citado, meu fornecedor me enviou o questionamento abaixo, peço por
favor me informar conforme descrito.

Os materiais constantes  são acessórios para a linha de barramento blindado e
certamente serão adquiridos para instalação em um barramento blindado existente .
Neste caso a Beghim somente poderá elaborar a proposta se tiver a referência de
fabricação constante no corpo do mesmo ,através de uma placa de identificação onde
constará o número do projeto interno (P.I.) e isto é fundamental para terem acesso às
características construtivas e elaborarem a proposta corretamente.  
Atenciosamente;

Isabel Candido
Comercial
Elétrica TI
Tel
:

 55 (31) 3025-4255  Cel: 55 (31) 99261-0417

a: R. Marataízes, 192, Loja 1 - Estrela Dalva, Contagem - MG  32.180-540
e: isabel@eletricati.com.br
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