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De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

Assunto : Re: Impugnação Edital - SSPDF | Pregão Eletrônico
n° 15/2022-SSP

Para : Aline Siqueira <aline.siqueira@abs-tech.com>

Re: Impugnação Edital - SSPDF | Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP

qui, 23 de jun de 2022 13:02

Boa tarde Senhora Fornecedora,

Informamos a Vossa Senhoria que seu pedido de Impugnação referente ao Edital do
Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP, foi acatado pela área técnica e esse certame será
suspenso para ajustes no Termo Referência, sendo divulgada posteriormente a nova data
dessa Licitação.
Att.

Equipe do Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP
Serviço de Licitações
SSPDF
(61) 3441-8824 / 3441-8266

De: "Aline Siqueira" <aline.siqueira@abs-tech.com>
Para: "CPL Comiss�o Permanente de" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Cc: "Suely Jesus" <sjesus@abs-tech.com>
Enviadas: Terça-feira, 21 de junho de 2022 14:34:39
Assunto: Impugnação Edital - SSPDF | Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP

Prezados,
Encaminhamos aos senhores a impugnação ao Edital do PE 15/2022, o qual tem por
objeto o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para implantação
de solução digital de áudio e vídeo (vídeo wall), para análise técnica e elaboração de
resposta técnica fundamentada sobre as alegações apresentadas pela empresa absolut
technologies.

Pedimos a gentileza de acusar recebimento.

Atenciosamente.

-- 
Aline Siqueira
Account Manager | Commercial
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 aline.siqueira@abs-tech.com | www.abs-tech.com

 

            

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em
seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.
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This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this
message, you can not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If you have
received this message in error, please notify the sender immediately by reply email and then delete it. Thank you for your cooperation.


