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AO
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF
Comissão permanente de Licitação

REF.: Pregão Eletrônico nº 02/2022

A/C Neide Aparecida Barros da Silva

Prezada Pregoeira, boa tarde!

Segue a intenção de recurso a ser registrada:

“Registramos intenção de recurso face a decisão de classificação/habilitação da empresa NORESA, uma vez que a
proposta apresentada pela mesma é completamente inexequível, sobretudo pela não comprovação de existência e
propriedade dos equipamentos que a empresa declarou possuir como pretexto para o não compute dos custos destes
em sua planilha, bem como pelo não cumprimento às exigências de qualificação técnica e econômico-financeira exigidas
no instrumento convocatório, o que será demonstrado em sede recursal.”

Atenciosamente,

AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 84.750.538/0001-03
Descrição: ASS-MAIL_Larissa
AVISO LEGAL: O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado somente às pessoas indicadas no
endereçamento  eletrônico,  podendo  conter  informações  confidenciais  e/ou  legalmente  protegidas  na  relação  entre
advogado  e  cliente.  Caso  esta  mensagem  tenha  sido  recebida  por  engano,  solicitamos  a  gentileza  de  que  seja
imediatamente devolvida ao seu remetente e eliminada completamente do seu sistema, sendo vedada sua utilização de
qualquer forma.

LEGAL NOTICE: The content of this message and of the attached documents is addressed only to those persons
indicated in the electronic address and may contain information of confidential nature and/or legally protected as client-
attorney privilege. If you have received this message as a mistake, we kindly request you to immediately reply to the
sender of this message and entirely eliminate the message from your system, being expressly prohibited its use in any
form.

Larissa - Administrativo <atendimento@eshr.adv.br>
qui 22/09/2022 14:02

Para:SLU - Comissão Permanente de Licitação <cpl@slu.df.gov.br>;

Cc:'Iuri Faria' <iuri.faria@amazonfort.com.br>; vanessa@eshr.adv.br <vanessa@eshr.adv.br>;

1 anexos (231 KB)

PROCURAÇÃO 2022.pdf;
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