Felipe Guimaraes Cortes
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Alan Marcell <alan.pjinstalacoes@gmail.com>
quarta-feira, 7 de março de 2018 20:52
COPELI - Licitações
igor carvalho; yan.pjinstalacoes@gmail.com; jamodesto2016@gmail.com;
Dioni Modesto; Manoel
EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
PLANILHA CONTATO ENGENHARIA.zip; Relatório RE SEFIP CONTATO COMP
01-2018.pdf

Boa noite Sr. Felipe
segue em anexo planilhas com os ajustes indicados de forma a atender as exigências. Resolvemos
encaminhar ainda hoje apesar de sabermos que nosso prazo expira somente as 11:00 hrs, pensando que caso
haja algum ajuste adicional a ser feito, que este ainda possa ser indicado antes da expiração do prazo, para
que possamos ajusta la novamente.
Segue também print do site fapweb onde nos foi sugerido para emitirmos o comprovante do FAP. Este site
encontra se fora de funcionamento, não permitindo a emissão do documento, porém segue também em
anexo SEFIP que havíamos enviado junto com a documentação inicial. Caso ainda assim se faça necessário
o envio do comprovante FAP extraído do site dataprev solicitamos prorrogação do prazo.
Nos colocamos a disposição para sanar possíveis ajustes que se façam ainda necessários. Amanhã
encaminharemos também por meio do portal Comprasnet assim que este estiver aberto para anexar os
documentos.
-Atenciosamente,
Alan Marcell
Depto Orçamento
61 3456-0301 / 98342-2314
www.pjinstalacoes.com.br
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Felipe Guimaraes Cortes
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

igor carvalho <igor.pjinstalacoes@gmail.com>
quinta-feira, 8 de março de 2018 08:23
Alan Marcell
COPELI - Licitações; YAN CARVALHO; JOSE ANTONIO MODESTO; Dioni
Modesto; Manoel
Re: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
Comprovante FAPWEB.pdf

Bom dia. Sr Felipe
Considerando que o site do Dataprev esteve instável durante o dia de ontem, continuamos insistentemente
tentando ao longo da madrugada acesso para extrair o documento FapWeb exigido na diligência, e após a
meia-noite o site voltou a normalidade, o que nos proporcionou êxito na retirada do referido documento.
Sendo assim estamos enviando o anexo via e-mail para compor a documentação exigida. Assim que o portal
Compras Net estiver aberto anexaremos o comprovante.
Continuamos a disposição para qualquer ajuste que se faça necessário.
Atenciosamente,
Igor Carvalho
Departamento de Licitações
Clique com o botão direito do mouse aqui para ba
Para ajudar a proteger a sua priv acidade, o Outloo
download automático dessa imagem da Internet.

Livre de vírus. www.avast.com.

Em 7 de março de 2018 20:52, Alan Marcell <alan.pjinstalacoes@gmail.com> escreveu:
Boa noite Sr. Felipe
segue em anexo planilhas com os ajustes indicados de forma a atender as exigências. Resolvemos
encaminhar ainda hoje apesar de sabermos que nosso prazo expira somente as 11:00 hrs, pensando que
caso haja algum ajuste adicional a ser feito, que este ainda possa ser indicado antes da expiração do prazo,
para que possamos ajusta la novamente.
Segue também print do site fapweb onde nos foi sugerido para emitirmos o comprovante do FAP. Este site
encontra se fora de funcionamento, não permitindo a emissão do documento, porém segue também em
anexo SEFIP que havíamos enviado junto com a documentação inicial. Caso ainda assim se faça necessário
o envio do comprovante FAP extraído do site dataprev solicitamos prorrogação do prazo.
Nos colocamos a disposição para sanar possíveis ajustes que se façam ainda necessários. Amanhã
encaminharemos também por meio do portal Comprasnet assim que este estiver aberto para anexar os
documentos.
-Atenciosamente,
Alan Marcell
Depto Orçamento
1

61 3456-0301 / 98342-2314
www.pjinstalacoes.com.br
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Felipe Guimaraes Cortes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
quinta-feira, 8 de março de 2018 16:22
'Alan Marcell'
RES: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA

Caro Alan,
Segue o link para acessar a segunda análise de planilha:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=342&nomArquivo=V2 Análise Proposta CONTATO ENGENHARIA.pdf.
Att.
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: Alan Marcell [mailto:alan.pjinstalacoes@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 20:52
Para: COPELI - Licitações
Cc: igor carvalho; yan.pjinstalacoes@gmail.com; jamodesto2016@gmail.com; Dioni Modesto; Manoel
Assunto: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA

Boa noite Sr. Felipe
segue em anexo planilhas com os ajustes indicados de forma a atender as exigências. Resolvemos
encaminhar ainda hoje apesar de sabermos que nosso prazo expira somente as 11:00 hrs, pensando que caso
haja algum ajuste adicional a ser feito, que este ainda possa ser indicado antes da expiração do prazo, para
que possamos ajusta la novamente.
Segue também print do site fapweb onde nos foi sugerido para emitirmos o comprovante do FAP. Este site
encontra se fora de funcionamento, não permitindo a emissão do documento, porém segue também em
anexo SEFIP que havíamos enviado junto com a documentação inicial. Caso ainda assim se faça necessário
o envio do comprovante FAP extraído do site dataprev solicitamos prorrogação do prazo.
Nos colocamos a disposição para sanar possíveis ajustes que se façam ainda necessários. Amanhã
encaminharemos também por meio do portal Comprasnet assim que este estiver aberto para anexar os
documentos.
-Atenciosamente,
Alan Marcell
Depto Orçamento
1

61 3456-0301 / 98342-2314
www.pjinstalacoes.com.br
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Felipe Guimaraes Cortes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

COPELI - Licitações
sexta-feira, 9 de março de 2018 08:07
alan.pjinstalacoes@gmail.com
Re: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS .xlsx

Prezado Licitante,
Conforme solicitado via chat, segue modelo da planilha de composição de custos utilizada pelo Senado
Federal durante a etapa de estimativa.
Att.
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: COPELI - Licitações
Enviado: quinta-feira, 8 de março de 2018 16:21
Para: Alan Marcell
Assunto: RES: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
Caro Alan,
Segue o link para acessar a segunda análise de planilha:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=342&nomArquivo=V2 Análise Proposta CONTATO ENGENHARIA.pdf.
Att.
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: Alan Marcell [mailto:alan.pjinstalacoes@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 20:52
Para: COPELI - Licitações
Cc: igor carvalho; yan.pjinstalacoes@gmail.com; jamodesto2016@gmail.com; Dioni Modesto; Manoel
Assunto: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
1

Boa noite Sr. Felipe
segue em anexo planilhas com os ajustes indicados de forma a atender as exigências. Resolvemos
encaminhar ainda hoje apesar de sabermos que nosso prazo expira somente as 11:00 hrs, pensando que caso
haja algum ajuste adicional a ser feito, que este ainda possa ser indicado antes da expiração do prazo, para
que possamos ajusta la novamente.
Segue também print do site fapweb onde nos foi sugerido para emitirmos o comprovante do FAP. Este site
encontra se fora de funcionamento, não permitindo a emissão do documento, porém segue também em
anexo SEFIP que havíamos enviado junto com a documentação inicial. Caso ainda assim se faça necessário
o envio do comprovante FAP extraído do site dataprev solicitamos prorrogação do prazo.
Nos colocamos a disposição para sanar possíveis ajustes que se façam ainda necessários. Amanhã
encaminharemos também por meio do portal Comprasnet assim que este estiver aberto para anexar os
documentos.
-Atenciosamente,
Alan Marcell
Depto Orçamento
61 3456-0301 / 98342-2314
www.pjinstalacoes.com.br
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Felipe Guimaraes Cortes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
sexta-feira, 9 de março de 2018 12:31
'alan.pjinstalacoes@gmail.com'
RES: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA

Caro Licitante,
Segue o link da 3ª análise da planilha: http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=362&nomArquivo=V3 Análise Proposta CONTATO ENGENHARIA.pdf.
Solicitamos que já antecipe os ajustes.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: COPELI - Licitações
Enviada em: sexta-feira, 9 de março de 2018 08:07
Para: alan.pjinstalacoes@gmail.com
Assunto: Re: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA

Prezado Licitante,
Conforme solicitado via chat, segue modelo da planilha de composição de custos utilizada pelo Senado
Federal durante a etapa de estimativa.
Att.
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: COPELI - Licitações
Enviado: quinta-feira, 8 de março de 2018 16:21
Para: Alan Marcell
Assunto: RES: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA
Caro Alan,
1

Segue o link para acessar a segunda análise de planilha:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=342&nomArquivo=V2 Análise Proposta CONTATO ENGENHARIA.pdf.
Att.
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713
 copeli@senado.leg.br

De: Alan Marcell [mailto:alan.pjinstalacoes@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 20:52
Para: COPELI - Licitações
Cc: igor carvalho; yan.pjinstalacoes@gmail.com; jamodesto2016@gmail.com; Dioni Modesto; Manoel
Assunto: EDITAL 162018 DOCUMENTAÇÃO CONTATO ENGENHARIA

Boa noite Sr. Felipe
segue em anexo planilhas com os ajustes indicados de forma a atender as exigências. Resolvemos
encaminhar ainda hoje apesar de sabermos que nosso prazo expira somente as 11:00 hrs, pensando que caso
haja algum ajuste adicional a ser feito, que este ainda possa ser indicado antes da expiração do prazo, para
que possamos ajusta la novamente.
Segue também print do site fapweb onde nos foi sugerido para emitirmos o comprovante do FAP. Este site
encontra se fora de funcionamento, não permitindo a emissão do documento, porém segue também em
anexo SEFIP que havíamos enviado junto com a documentação inicial. Caso ainda assim se faça necessário
o envio do comprovante FAP extraído do site dataprev solicitamos prorrogação do prazo.
Nos colocamos a disposição para sanar possíveis ajustes que se façam ainda necessários. Amanhã
encaminharemos também por meio do portal Comprasnet assim que este estiver aberto para anexar os
documentos.
-Atenciosamente,
Alan Marcell
Depto Orçamento
61 3456-0301 / 98342-2314
www.pjinstalacoes.com.br
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