
Assunto: Re: Conergy do Brasil Engenharia LTDA
De: Setor de Projetos GV <projetos.gv@ufjf.edu.br>
Data: 21/06/2018 16:56
Para: pnascimento@conergy.com.br
CC: Suprimentos Gv <suprimentos.gv@ufjf.edu.br>

Boa tarde.

O projeto a ser aprovado na prefeitura é de responsabilidade da contratante.

Att. 

---
Equipe de Projetos UFJF/GV

(33)3301-1000 (ramal 1152)

Em 21/06/2018 10:10, pnascimento@conergy.com.br escreveu:

Bom dia 

A elaboração do projeto de prefeitura é de responsabilidade da contratada ou da contratante ?

Em 21.06.2018 09:22, pnascimento@conergy.com.br escreveu:

Bom dia

O prazo para a liberação do alvará esta dentro do prazo de 18 meses de execução da obra ou prazo
da obra comça a contar a partir da liberação do alvará ?

ATT

Pedro Nascimento

Em 20.06.2018 18:36, Setor de Projetos GV escreveu:

Prezado,

Respondendo aos seus questionamentos:

1- Sim. É de responsabilidade da contratada a solicitação dos alvarás de construção e de ocupação
junto à prefeitura.

2- No item 3.4.1 está incluso o valor de emissão do alvará de construção e o valor de emissão do
alvará de ocupação (habite-se).

Att.

Sara Martins

---
Equipe de Projetos UFJF/GV

(33)3301-1000 (ramal 1152)

Em 19/06/2018 10:12, pnascimento@conergy.com.br escreveu:

Srs. tambem gostaria que me ajudassem a tirar a seguintes duvidas que solicitei o esclarecimento 
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ontem, porem não houve uma resposta até o momento.

1° Questão

É de responsabilidade da contratada a liberação e solicitação de alvará junto a prefeitura ? Pois o
atraso da liberação pode vir a impactar no prazo de execução da obra.

Item 3.4.1

Essa despesa com o alvara é somente com taxas administrativas e taxas impostas pela prefeitura ?

Oque estaria incluso nesse item ?

2° Questão

Item 3.4.1

Essa despesa com o alvara é somente com taxas administrativas e taxas impostas pela prefeitura ?

Oque estaria incluso nesse item ?

Em 19.06.2018 10:08, pnascimento@conergy.com.br escreveu:

Bom dia 

Srs entrei em contato com por telefone, no numero indicado no edital para tirar algumas duvidas
referente a visita tecnica.

Conversei com o Sr. Erike, e observei que no edital a data especificada para a seçao de abertura do
RDC esta da seguinte forma:

DATA: 26/06/2018 – Segunda-Feira – horário: 14 (quatorze) horas

Sendo que dia 26/06/2018 é terça feira - como pode notar esta sendo indicado segunda feira.

Quais das datas devo levar em consideração ? 

ATT

Pedro Nascimento
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