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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Marcelo M. Gomes [mmissias@tre-
df.jus.br]

Enviado em: segunda-feira, 12 de novembro de 2018 15:05
Para: 'CPL'
Cc: fbatelli@tre-df.jus.br
Assunto: [Cpl] RES: [Sarso] Proposta e docs qualificação técnica da empresa SYSTECH - 

Lote 1 (Itens 1 e 2) e Item 3 do Pregão Eletrônico SRP nº. 29/2018
Anexos: ATT00040.txt

Á CPL, 
 
Após análise da documentação apresentada pela licitante, foi constatado que os itens 1, 2 e 3 estão de acordo com 
os requisitos  do edital do SRP 29/2018. 
Os atestados de capacidade técnica atendem ao solicitado no certame, desta forma, a manifestação é positiva 
quanto a aceitabilidade da proposta apresentada no que diz respeito as questões técnicas do pregão eletrônico . 
 
Att, 
 

 
Marcelo Missias Gomes 
Seção de Adm. de Redes e Sistemas Operacionais  
Tribunal Regional Eleitoral do DF 
E-mail: mmissias@tre-df.jus.br 
 fones: 61-3048-4149 / 61-99674-5607 
 
 
De: Sarso [mailto:sarso-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de CPL 
Enviada em: sexta-feira, 9 de novembro de 2018 16:14 
Para: fbatelli@tre-df.gov.br 
Cc: carlosmenezes@tre-df.gov.br; sarso@tre-df.gov.br; coie@tre-df.gov.br; cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Sarso] Proposta e docs qualificação técnica da empresa SYSTECH - Lote 1 (Itens 1 e 2) e Item 3 do 
Pregão Eletrônico SRP nº. 29/2018 
 
À SARSO 
 
Senhor Chefe, 
 
Com base no disposto no subitem 11.10 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 29/2018, bem como no § 1º do art. 
1º da Portaria-GP nº. 63/2018, encaminho, em anexo, a Proposta Comercial apresentada pela empresa SYSTECH 
SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, para o Lote 1 (Itens 1 e 2) e Item 3, bem como os documentos 
de habilitação referentes à qualificação técnica da referida empresa (Certificados, atestados e demais 
documentos correlatos), solicitando análise e manifestação dessa unidade quanto à aceitabilidade da proposta e a 
pertinência dos referidos documentos às especificações constantes do Edital. 
O citado Pregão será suspenso, devendo ser reaberto na segunda-feira, dia 12/11/2018, às 14:00 horas. 
Atenciosamente, 
 
Ana Letícia Braga Santos – Mat. 0145 
Presidente da Comissão de Licitações e Pregoeira do PE 29/2018 
 
 


