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Re: Projetos Hospital João Penido
Quarta, Janeiro 12, 2022 13:25 -03

person

FHEMIG PARCERIA parceria@fhemig.mg.gov.br

Para

Wallace Sacramento

Prezado,
Segue anexo o documento solicitado.
-Atenciosamente,
Assessoria de Parcerias
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerias

Em Quarta, Janeiro 12, 2022 09:50 -03, Wallace Sacramento
<wallace.sacramento@yahoo.com.br> escreveu:

Prezados,
Venho por meio desta solicitar arquivos das Plantas Arquitetônicas (dwg) do Hospital Regional João
Penido para realização e conferências na execução do Plano de trabalho referente a esta licitação,
aguardo retorno.
Wallace Sacramento Conceição
CPF: 073.864.746-28

Att,
WALLACE SACRAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 177835
(32) 98863-8480
Em quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 08:31:42 GMT-3, Daniel Ramos Bittar e Silva
<daniel.bittar@fhemig.mg.gov.br> escreveu:
Prezado Wallace,
Informo que o Edital Fhemg 02/2021 estabelece o procedimento a ser seguido para pedidos de
esclarecimentos, qual seja:
5.4.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação acerca deste Edital poderão ser realizados por
qualquer pessoa, física ou jurídica, e deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados para o e-mail
parceria@fhemig.mg.gov.br.
5.4.2. Os interessados deverão se identificar (CNPJ e razão social, se pessoa jurídica, ou nome e CPF, se
pessoa física) e a resposta será realizada no e-mail de encaminhamento dos respectivos pedidos de
esclarecimentos ou de impugnação eventualmente encaminhados à Fhemig.
(...)
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5.4.5. A Fhemig disponibilizará todos os pedidos de esclarecimentos e de impugnação bem como as
respectivas respostas no sítio eletrônico http://www.fhemig.mg.gov.br/oss.
Dessa forma, solicito que para que sua solicitação seja respondida siga o procedimento previsto no Edital.
Lembro ainda que o Anexo V – Cronograma do Processo de seleção pública, do Edital, estabelece como prazo
para a realização de pedidos de esclarecimentos o período entre os dias 28/12/2021 a 12/01/2022.
À disposição para quaisquer esclarecimentos,
Atenciosamente,
Daniel Ramos Bittar e Silva
Gerente Administrativo
Hospital Regional João Penido/FHEMIG
032 3691-9529
Em Terça, Janeiro 11, 2022 17:55 -03, Wallace Sacramento <wallace.sacramento@yahoo.com.br> escreveu:

Daniel,
Boa tarde!
Conforme conversado por telefone, gentileza encaminhar os projetos arquitetônicos da UNIDADE.
Att,
WALLACE SACRAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 177835
(32) 98863-8480
HRJP-Geral-AR-LA-2014.dwg
5.2 MiB
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