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IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1826/2020/CIGA

Comunicado <comunicado@armazemdc.com.br>
Seg, 31/08/2020 16:40
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>

2 anexos (808 KB)
PEDIDO DE IMPUGNACAO - ARMAZEM DATA CENTER.pdf; Sexta Alteração Contratual - ARMAZEM DATACENTER.pdf;

Prezados (as), Boa Tarde!
Armazém Data Center, empresa licitante interessada no certame que ocorrerá no dia 03/09/2020, às
14h, vem, tempes�vamente,
IMPUGNAR o ato convocatório, nas razões seguintes relatadas no anexo "PEDIDO DE IMPUGNACAO -
ARMAZEM DATA CENTER".
Pelo exposto, requer a suspensão do certamente para que sejam re�ficadas e/ou removidas as
exigências ora relacionadas no processo administra�vo N.º 1826/2020/CIGA.
 
Sendo o que havia para o momento,
 
Adalberto da Silva
Sócio Administrador 

AVISO LEGAL
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta
mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha
recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde
logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica
desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por
quem não detenha poderes de representação.
LEGAL ADVICE
This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private
and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are
advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this
message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this
email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database,
registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone
who has no representation powers, shall be null or void.


