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Resposta a Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSPDF

De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

ter, 14 de jun de 2022 17:38

Assunto : Resposta a Pedido de Esclarecimento Pregão
Eletrônico n° 15/2022-SSPDF
Para : aline siqueira <aline.siqueira@abs-tech.com>
De: "Aline Siqueira" <aline.siqueira@abs-tech.com>
Para: licitacoes@ssp.df.gov.br
Cc: "Deborah Larissa" <dlarissa@abs-tech.com>
Enviadas: Terça-feira, 14 de junho de 2022 14:20:15
Assunto: Agendamento de Vistoria Técnica. Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP
Prezados, boa tarde!
Desejamos participar do Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP, tendo em vista
que o mesmo dispõe de Vistoria Técnica, como se segue,
17.2. Instalação e Configuração
17.2.1. Tendo em vista que o fornecimento do objeto envolve serviços de
instalação e configuração, as empresas LICITANTES poderão realizar uma
vistoria técnica prévia na SSPDF e prédio do CIOB da SSP-DF, em dias úteis
no período de Segunda-feira à Quinta-feira de 10h às 15h mediante
agendamento, que contemplará os seguintes aspectos: Vistoria nas
instalações da SSPDF a fim de validar as condições de implantação da
solução pretendida aos requisitos técnicos;
18.10.1. VISTORIA TÉCNICA
18.10.2. Tendo em vista que o fornecimento do objeto envolve serviços de
instalação e configuração, as empresas LICITANTES poderão realizar uma
vistoria técnica prévia na estrutura da SSPDF e prédio do CIOB, em dias
úteis, de
segunda-feira à quinta-feira, entre 10h às 15h, mediante agendamento, que
contemplará os seguintes aspectos: Vistoria nas instalações da SSPDF a fim
de validar as condições de implantação da solução pretendida aos requisitos
técnicos, conforme Anexo VI - Modelo de declaração de vistoria ou
declaração de abstenção de visita técnica por pleno conhecimento dos locais
e responsabilidades.
Não ficou claro para nós por qual canal devemos agendar a Vistoria Técnica.
Solicito informações à respeito.
Grata.
-Aline Siqueira
Account Manager | Commercial
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. 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 o remetente, respondendo o e-mail, e
em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the addressee or authorized to receive this message, you can not
use, copy or disclose the information contained therein or take any action
based on this information. If you have received this message in error,
please notify the sender immediately by reply email and then delete it.
Thank you for your cooperation.

Senhora Fornecedora,
Em atenção a sua solicitação, referente ao Pregão Eletrônico n° 15/2022SSPDF, esclarecemos que estão disponíveis os seguintes canais de e-mails
para agendamento de vistorias técnicas:
- grelat@ssp.df.gov.br , cinf@ssp.df.gov.br e licitacoes@ssp.df.gov.br
Dessa forma, entendemos ter esclarecido seus questionamentos.
Att.
Equipe do Pregão PE n° 07/2022-SSPDF
Serviço de Licitações
SSPDF
(61)3441-8824 / 3441-8266
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