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dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Aviso - Vistas no Processo - TP 01-2020 Museu Goeldi

De : Energeo Automação
<energeoprojetos@gmail.com>
Assunto : Re: Aviso - Vistas no Processo - TP 01-2020 Museu
Goeldi

Qua, 07 de out de 2020 17:04
1 anexo

Para : Dilson A. de Araujo Junior <dilsonjunior@museugoeldi.br>
Cc : CPL-Comissão Permanente de Licitação
<cpl@museu-goeldi.br>, maranaart3@gmail.com
Boa tarde!
Agradeço seu retorno.
Outrossim, informo que anexo a este segue o ofício referente a nossa defesa após ter
realizado vistas ao processo de habilitação da empresa Construtora Energeo LTDA EPP.
Agradeço mais uma vez sua atenção.
Grata,
Ana Alves
Procuradora da Empresa

Livre de vírus. www.avast.com.

Em qua., 7 de out. de 2020 às 12:09, Dilson A. de Araujo Junior <dilsonjunior@museugoeldi.br> escreveu:
srs. licitantes, bom dia
Hoje 07.10.2020 recebemos visita da sra. Ana Lucia Alves procuradora da Construtora Energeo
Ltda.
A procuradora pediu vistas em sua documentação (credenciamento, declaração complementares
e habilitação), pois segunda ela os docs de credenciamento e declarações complementares
constantes no site do Museu Goeldi estavam incompletos, com folhas ausentes, diferente do que
fora apresentado na sessão do dia 17.09.2020.
Consultando os referidos documentos constatamos que a argumentação procede, realmente
o documento digitalizado não continha todas as folhas de credenciamento e declarações
complementares efetivamente entregues.
Informo que procedemos com nova digitalização da documentação de credenciamento da
Construtora Energeo Ltda, no site no Museu Goeldi a documentação já foi atualizada e no
Google Drive também já foi atualizado sendo mantido ambos documentos (antigo e novo).
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Também esclareço que esse fato em nada influenciou negativamente na análise da
documentação da Construtora Energeo, até pq a análise foi feita na documentação
efetivamente apresentada.
Por fim, pedimos excusas à Construtora Energeo por este equívoco.
Cordialmente,

Dilson Araujo Junior

Assistente em C&T
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio-SECOP
Fone: 91-3211-1758
-(91)98951-1477 / 98907-3856
BEM-AVENTURADOS os retos em seus caminhos, que andam na lei do SENHOR.
(SALMOS: 119-1)
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