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INTENÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE RESURSO PARA O ITEM 40 POLPA DE FRUTA SAB…

Seg 23/07/2018, 12:25

Bom dia Senhora Pregoeira. 
Em realção ao assunto acima, informamos que tentamos manifestar a intenção de
recurso junto a Equipe de Licitação, junto à plataforma de serviços da BLL para o Item
40 POLPA DE FRUTA SABOR MANGA DA MARCA BRASFRUT. Porém, infelizmente não
tivemos sucesso na Plataforma de Serviços da BLL LICITAÇÕES. Tentamos de todas as
maneiras máis não conseguimos. 
* Nossa empresa tem intenção de manifestar recurso no item acima, pois fomos
desclassificados pelo motivo de que a AMOSTRA EM QUE LEVAMOS está a gramtura de
100gr, e no Edital especifica conteudo liquido de 1 kg, no item de Especificação do
produto. 
Entendemos que tem a diferença porém, em volumetria, além do mais APRESENTAMOS
o mesmo produto com a mesma especificação técnica com as mesmas INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS IGUAIS E O MAIS ABSOLUTO AINDA, DO MESMO FABRICANTE, no
caso  BRASFRUT. 
Além do mais, tratando-se de aquisição governamental, oferecemos um preço mais
barato para o Municipio de Varzea grande, temos certeza de que essa Equipe gestora,
acatará nossa intenção de recurso. 
Sómos grato pela compreenção. 
Cordialmente 
Waldir Moura 
Málaga Ltda 

M       
malagga@terra.com.br

Para: pregaovg@hotmail.com
Cc: licitavg05@hotmail.com 

 Imprimir  Cancelar

INTENÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE R…

Seg 23/07/2018, 12:25
Para:
pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Cc:
licitavg05@hotmail.com <licitavg05@hotmail.com>

Bom dia Senhora Pregoeira. 
Em realção ao assunto acima, informamos que
tentamos manifestar a intenção de recurso
junto a Equipe de Licitação, junto à plataforma
de serviços da BLL para o Item 40 POLPA DE
FRUTA SABOR MANGA DA MARCA BRASFRUT.
Porém, infelizmente não tivemos sucesso na
Plataforma de Serviços da BLL LICITAÇÕES.
Tentamos de todas as maneiras máis não
conseguimos. 
* Nossa empresa tem intenção de manifestar
recurso no item acima, pois fomos
desclassificados pelo motivo de que a
AMOSTRA EM QUE LEVAMOS está a gramtura
de 100gr, e no Edital especifica conteudo
liquido de 1 kg, no item de Especificação do
produto. 
Entendemos que tem a diferença porém, em
volumetria, além do mais APRESENTAMOS o
mesmo produto com a mesma especificação
técnica com as mesmas INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS IGUAIS E O MAIS ABSOLUTO
AINDA, DO MESMO FABRICANTE, no caso 
BRASFRUT. 
Além do mais, tratando-se de aquisição
governamental, oferecemos um preço mais
barato para o Municipio de Varzea grande,
temos certeza de que essa Equipe gestora,
acatará nossa intenção de recurso. 
Sómos grato pela compreenção. 
Cordialmente 
Waldir Moura 
Málaga Ltda 

malagga@terra.com.br
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