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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2015
ASSUNTO: CONTRARAZÃO
RS Telecom Comercio de Equipamentos para Áudio e Vídeo Ltda. inscrito no CNPJ nº 13.065.512/0001
88, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Roberta Brandão Sampaio portador (a) da
Carteira de Identidade nº 22.503.8009 e do CPF nº 124.452.68788, vem por meio desta apresentar
defesa referente ao recurso imposto pela WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI.
No edital está citado
11.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.6.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado (s) de capacidade
técnica e de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do edital,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Primeiramente vamos a definição da palavra compatível “ Que pode existir conjuntamente com outro ou
outros. Que é conciliável com outro ou com outros”
Como é solicitado no edital nossa empresa enviou um atestado onde constam equipamentos
compatíveis com arrematado por nossa empresa, visto que, Câmeras, microfones e sistema de
transmissão trabalham em conjunto e fazem parte da família de Broadcast, ou seja, são compatíveis.
Em nosso atestado de capacidade técnica são exemplificados diversos equipamentos que são ligados a
essa área de broadcast. Este é o ramo de atuação de nossa empresa, não nos aventuramos em outras
áreas e adquirimos nossos equipamentos somente com o próprio fabricante ou então com distribuidores
autorizados e assim passamos uma maior confiança a nossos clientes.
Porem para sanarmos qualquer tipo de dúvida estamos enviando para o email da FUNTELPA mais
alguns atestados técnicos. Onde constam especificamente os equipamentos da Teradek. Nossa empresa
se coloca a disposição para envialo para WORK PLACE TECNOLOGIA caso seja solicitado.
Nossa empresa sempre atuou na área de broadcast, sendo inclusive revenda autorizada de diversas
marcas importantes por exemplo Sony, Sennheiser, Aja e algumas outras e tivemos o prazer de poder
trabalhar com diversos órgãos públicos como a própria FUNTELPA.
Agradecemos a Compreensão e nos colocamos a disposição para qualquer dúvida.
Atenciosamente,
RS Telecom
Roberta Brandão Sampaio
SóciaProprietária
124.452.68788
Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=555789&ipgCod=15560786&Tipo=CR&Cliente_ID=rstelecom+++…

1/1

