05/11/2014

ExpressoLivre - ExpressoMail
Enviado por: "Comissao Mista Especial de Licitacao" <cmel.rnsustentavel@rn.gov.br>
De:

cmel.rnsustentavel@rn.gov.br

Para:

"Enrique Garcia" <enrique.garcia@impulso.es>

Com Cópia:

"Paulino Suarez" <paulino.suarez@impulso.es>, "Comissão Mista Especial de Licitação RN Sustentável"
<cmel.rnsustentavel@gmail.com>

Data:

05/11/2014 11:31 (03:57 horas atrás)

Assunto:

Re: RE: Participação: Estudo de viabilidade e plano de negócios do 1º parque tecnológico do Rio Grande
do Norte

Prezados senhores,
A SEPLAN não tem objeção à apresentação da proposta individualmente pela Impulso Industrial.
Ratificamos ainda que é permitida a subcontratação de especialistas para compor a equipe-chave.
Atenciosamente,

Comissão Mista Especial de Licitação do Projeto - CMEL
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Unidade de Gerenciamento do Projeto RN Sustentável

Em 04/11/2014 às 07:38 horas, enrique.garcia@impulso.es escreveu:
Ao cuidado de:
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN Unidade de gerenciamento do Projecto RN Sustentável - Comissão Especial Mista de Licitção do Projeto CEMLPelo presente mail, vimos comunicar-vos que, no seguimento do surgimento de imprevistos no processo
de elaboração da nossa proposta, sendo que a empresa que iria concorrer em sociedade com a Impulso, a
empresa Acquatool, tomou a decisão de se retirar e de não participar no projecto.
Esta situação constitui para nós um contratempo significativo, já que contávamos com a vossa aprovação
para avançar em consórcio (Neste momento, vemo-nos obrigados a alterar o formato para apresentar a
proposta), pressupondo a necessidade de procurar alternativas que garantam da mesma forma os altos níveis
de qualidade delineados para esta proposta.
Posto isto, a fórmula que considerámos mais adequada é a de apresentar a nossa candidatura individualmente
(conforme a selecção em lista curta), e incluir a subcontratação de especialistas (que já temos identificados
e cujos perfis incluiríamos na proposta) nas tarefas que a Acquatool iria assumir numa primeira instância.
Desta forma, vimos solicitar-vos a aprovação deste novo formato no sentido de continuar a elaborar
a nossa proposta.
Esperando que esta alteração não vos implique nenhum contratempo, queiram aceitar os nossos mais
estimados cumprimentos.

Enrique García García
Desarrollo de Negocio
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 13-A
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33428, Asturias, España
(34) 985 26 90 04 ext. 1413
Skype: enrique.garcia.impulso
De: Comissao Mista Especial de Licitacao [cmel.rnsustentavel@rn.gov.br]
Enviado el: viernes, 17 de octubre de 2014 20:39
Para: Enrique Garcia
CC: Paulino Suarez
Asunto: Re: Participação: Estudo de viabilidade e plano de negócios do 1º parque tecnológico do Rio Grande
do Norte

Prezados senhores,
A SEPLAN não tem objeção à associação da Impulso Industrial com a referida empresa, em
conformidade com o item 14 da seção 2 da SDP.
Atenciosamente,

Comissão Mista Especial de Licitação do Projeto - CMEL
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Unidade de Gerenciamento do Projeto RN Sustentável

Em 17/10/2014 às 07:03 horas, enrique.garcia@impulso.es escreveu:
Ao cuidado de:
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN Unidade de gerenciamento do Projecto RN Sustentável - Comissão Especial Mista de Licitção do Projeto CEML-

Bom dia, estimados Senhores,
Pelo presente email, vimos comunicar a recepção da carta convite para participar no concurso "Elaboração
do estudo de viabilidade e plano de negócios do 1º parque tecnológico do Rio Grande do
Norte".
Vimos, igualmente, solicitar a vossa autorização para apresentar a nossa proposta conjunta com a empresa
brasileira Acquatool (http://www.acquatool.com.br/paginas/dados_gerais.html), empresa não incluída na
lista curta, no entanto, consideramos que a sua participação permitirá a elaboração de uma proposta
de trabalho ainda mais completa e adaptada às necessidades específicas de SEPLAN.

Sem outro assunto de momento, queiram aceitar os nossos mais sinceros cumprimentos.

Enrique García García
Desarrollo de Negocio
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 13-A
33428, Asturias, España
(34) 985 26 90 04 ext. 1413
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