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videg@videg.com.br <videg@videg.com.br> 21 de maio de 2019 15:45
Para: iria@unirv.edu.br

Boa tarde, referente ao processo licitatório 068/2019, segue algumas duvidas. 
 
- itens 001 e 002. Os vidros serão temperados? 
- item 003. (fechadura para porta decorrer), as fechaduras serão completas? (fechadura e o espelho que recebe a
fechadura e miolo ?)E serão para porta de esquadria de alumínio ou porta de vidro temperado? 
- item 004. (dobradiça para porta de vidro) dobradiça pivotante ou lateral? 
- item 005. (caixilho  de alumínio para esquadrias), esses caixilhos, serão para vãos fixos, janelas ou portas? qual a
cor do alumínio? e tem alguma linha especifica? Ex. Gold ou suprema.? 
 
 
 
Aproveitando o email, referente ao processo licitatório 003-2019 (campus Goianésia),temos interesse em participar
também, eu estava olhando os projetos, aquela cobertura esta especificado policarbonato, porem no edital pede
telha fiberglass, 
foi alterado? qual material realmente será usado? 
 
 
Aguardo seu retorno. 
Att. Emilly 

Iria Freitas <iria@unirv.edu.br> 22 de maio de 2019 11:12
Para: videg@videg.com.br, obras@unirv.edu.br, Gabriella Lourenço Carvalho <gabriella@unirv.edu.br>

Bom dia! 
Encaminho ao Departamento de Obras e Engenharia para responder aos questionamentos realizados. 
 
 
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

 
Atenciosamente, 

Iria Daniela P. Freitas 
Dep. de Licitação/Contratos

Fone:(64) 3620-3018

Gabriella Lourenço Carvalho <gabriella@unirv.edu.br> 22 de maio de 2019 11:21
Para: Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>
Cc: videg@videg.com.br, obras@unirv.edu.br

Processo 044/2019
- Todos os vidros são temperados;
- As fechaduras são completas para portas em vidro temperado;
- Dobradiça lateral;
- Esses caixilhos são para vidro fixo, janelas ou portas em vidro temperado na cor prata, sem linha especifica;
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Quanto a Portaria e Complementos em Goianésia será cobertura em Fiber Glass e esse processo é um empreitada
global.
 
Obrigada.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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