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Fwd: Solicitação de Revisão ao Resultado AO TR Nº010/2019

Giselly Amorim <giselly.gss@gmail.com>
Seg, 20/01/2020 16:42

Para:  Contratos - Jaime <contratos@hejsn.aebes.org.br>; Contratos - HEVV <contratos@hevv.aebes.org.br>;
compras.tr@hejsn.aebes.org.br <compras.tr@hejsn.aebes.org.br>; Compras - Termos de Referencia
<compras.tr@hevv.aebes.org.br>; gilberto@controltech.com.br <gilberto@controltech.com.br>; Elaine Ferreira
<elaine.controltech@gmail.com>

Prezados bom dia,
Segue mais uma vez a solicitação da empresa. 

Tendo em Vista o resultado obtido no dia 17/01/2019, venho por meio deste informar que a
empresa ControlTech , descorda do resultado por hora apresentado, com interesse de interpor
recursos, tendo em Vista que a empresa arrematante não apresentou o Atestado de Capacidade
Técnica no prazo estipulado na TR, ainda  nos resultados publicado esse conceituado Órgão afirma
que a empresa reclamante não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, porém nos arquivos
postado junto ao resultado o mesmo encontra-se na pagina 24 e 25, sendo dois atestados
apresentado como solicitado, a Ata apresentada está consolidada, Ainda a terceira coloca também
não apresentou a documentação correta, conforme informado.
Entendo pro bem, que em relação ao CNAE o mesmo encontra-se como secundário o que é
perfeitamente  aceitável nos processos licitatórios.
Pelo bom andamento e transparência do processo, solicitamos que seja revisto, entende - se por
fim que o processo ficou comprometido.
Caso ainda sim, essa instituição decida por prosseguir, solicitamos que seja dado a empresa
reclamante a mesma oportunidade que foi dado a empresa por hora vencedora.

Giselly Amorim
(27) 99945-5629

---------- Forwarded message ---------
De: Giselly Amorim <giselly.gss@gmail.com>
Date: sex., 17 de jan. de 2020 às 10:11
Subject: Solicitação de Revisão ao Resultado AO TR Nº010/2019
To: <contratos@hejsn.aebes.org.br>, <contratos@hevv.aebes.org.br>

Prezados bom dia,

Tendo em Vista o resultado obtido no dia 17/01/2019, venho por meio deste informar que a
empresa ControlTech , descorda do resultado por hora apresentado com interesse de interpor
recursos, tendo em Vista que a empresa arrematante não apresentou o Atestado de Capacidade
Técnica no prazo estipulado na TR, ainda  nos resultados publicado esse conceituado Órgão afirma
que a empresa reclamante não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, porém nos arquivos
postado junto ao resultado o mesmo encontra-se na pagina 24 e 25, sendo dois atestados
apresentado como solicitado, a Ata apresentada está consolidada, Ainda a terceira coloca também
não apresentou a documentação correta, conforme informado. 
Entendo pro bem, que em relação ao CNAE o mesmo encontra-se como secundário o que é
perfeitamente  aceitável nos processos licitatórios. 
Pelo bom andamento e transparência do processo, solicitamos que seja revisto, entende - se por
fim que o processo ficou comprometido.
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Caso ainda sim, essa instituição decida por prosseguir, solicitamos que seja dado a empresa
reclamante a mesma oportunidade que foi dado a empresa por hora vencedora. 

Giselly Amorim
(27) 99945-5629


