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Angie de Araujo <aaaraujo@jundiai.sp.gov.br>

Deliberação

Ronaldo de Oliveira <ronaldo@ldbempresas.com.br> 23 de abril de 2021 13:04
Para: Angie de Araujo <aaaraujo@jundiai.sp.gov.br>

Isto que acabei de escrever é um RECURSO e vocês devem apreciar o RECURSO antes que seja designada nova
CHANCE DE APRESENTAÇÃO!

É deliberação de fase da proposta técnica e cabe RECURSO, que está sendo apresentado através deste email!

Vocês têm que suspender a licitação para apreciar esse RECURSO, sob pena de incorrer em cerceamento de
defesa desta licitante, prevista na Lei das Licitações.

RECURSO LDB PRÓ GESTÃO DIANTE Do Despacho Nº SEI 0020459/2021

"Angie, desculpe a sinceridade, mas isto que vocês deliberaram não existe!

Na apresentação foi dito em claro e bom som que o software não fazia, não apresentava esta funcionalidade de
atendimento do item "o" do edital e que quem fazia o enquadramento eram os consultores ao analisar os fundos.

Vocês não estão contratando uma consultoria! A apresentação não comprovou claramente o item do edital.

O que vocês estão fazendo é dar uma chance e isso é totalmente ILEGAL, isto não é diligência, mas sim, dar outra
oportunidade de eles fazerem a programação agora no final de semana daquilo que o software não possuia para
então atender o item do edital!

É LAMENTÁVEL ESSA DELIBERAÇÃO e foge do que está prescrito no edital, sem contar que é totalmente contra
a Lei das Licitações!

O edital é claro: se não comprovar a integralidade dos itens do edital, a empresa DEVE SER INABILITADA!

Não sei nem o que dizer tendo em vista tamanha ILEGALIDADE dessa decisão!

E tem mais: com relação ao ciclo de vida o edital deixa claro que tem que imputar fluxos de caixa e o sistema
deixou claro que não tinha como imputar fluxo de caixa algum e que inclusive, o próprio apresentador nem sabia o
que era direito o ciclo de vida, mostrando que o sistema apenas fazia a evolução do dinheiro a ser gasto, não
contemplando qualquer fluxo de despesa para ser subtraído ano a ano!"

Atenciosamente,

Ronaldo de Oliveira
(11) 3214-0372
LDB PRÓ GESTÃO
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