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Comissão Permanente Licitação <cpl@agehab.go.gov.br>

Esclarecimento Processo Licitatório nº 003/2019. 
1 mensagem

Luis-Terra Consultoria <luis@terraconsulte.com.br> 21 de janeiro de 2020 14:40
Para: cpl@agehab.go.gov.br

Boa tarde senhores,

 

Venho solicitar esclarecimentos junto ao Processo Licitatório nº 003/2019.

 

1º Quanto ao critério de pontuação na tabela da proposta técnica item 1.2. Para comprovação desse item poderá ser
usado Atestados ou Declarações de execução de serviços ?

Ou qual será o critério de comprovação desse item. ?

 

 

2º na pontuação da qualificação técnica, tabela “critérios de pontuação”, poderá repetir  Atestados técnicos para
comprovar mais de um item de experiência ?

 

 

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, e é protegida por
lei. Caso você não seja o citado indivíduo, deve apagar esta mensagem.
É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem.
As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões,
pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Terra Consultoria.

Este mensaje, incluyendo sus anexos, contiene informaciones confidenciales destinadas al individuo y propósito específicos, y está protegido
por ley. Caso no sea el usuario a quien está dirigido, debe borrar este mensaje.
Está terminantemente prohibida la utilización, el acceso, copia o divulgación no autorizada de las informaciones presentes en este mensaje.
Las informaciones contenidas en este mensaje y en sus anexos son de responsabilidad de su autor, no representando ideas, opiniones,
pensamientos o cualquier forma de posicionamiento por parte del TERRA CONSULTORIA (Tierra Asesoramiento).

The information contained in this communication is confidential, is law protected, and is intended only for business use of the addressee. If you
have received this communication in error, please immediately delete it.
It's forbidden the unauthorized use, access, copy or disclose of the information contained in this communication.
The content of this message is responsibility of the author, and does not represent ideas, opinions, thoughts or any kind of statement of TERRA
CONSULTORIA.

 

 


