
URGENTE - FASE RECURSAL P.E 18/2020

Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>
Qua, 08/04/2020 12:22
Para:  Ugolini <ugolini.ltda@terra.com.br>; megamaqprodutos@gmail.com <megamaqprodutos@gmail.com>; RIKA COMÉRCIO E
SERVIÇOS <rikacomercio@hotmail.com>; vendasmarluce@hotmail.com <vendasmarluce@hotmail.com>;
llcomercioequipamentos@gmail.com <llcomercioequipamentos@gmail.com>; gramadodistribuidora@hotmail.com
<gramadodistribuidora@hotmail.com>; comercial.luar@hotmail.com <comercial.luar@hotmail.com>; ARENA MIX
<arenamix.comercio@outlook.com>; tupiratins@tupiratins.com <tupiratins@tupiratins.com>; thais fonseca
<thaistrindade30@hotmail.com>; ativasupermercado@gmail.com <ativasupermercado@gmail.com>; Nabella Comércios e
Serviços <nabellacomercios@gmail.com>; Dist. Rio Branco <disbranco@gmail.com>; Mottiva comercio
<mottivacomercio01@gmail.com>

om Tarde Srs. Licitantes,

 

Informo a todos que finalizamos a fase de habilitação e negociações do Pregão Eletrônico nº

18/2020, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de

consumo: água mineral em copo, coador para café de pano, copo descartável 200 ml, copo

descartável 50 ml, filtro para café descartável, fósforo, garrafão vazio, suporte em plástico para

filtro de café e garrafa térmica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea

Grande/MT.

Assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar

recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira e equipe técnica, informo que a FASE RECURSAL que

será aberta no dia 09/04/2020 as 10:00hs (horário de Brasília), seguindo as regras do item

12, EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, assegurando o contraditório e a ampla defesa contra

as decisões proferidas por esta pregoeira, sobre este processo.

Informo ainda que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia

franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às

18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da

Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e item 12.11 do edital.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes serão informados

via e-mail (cadastrado na plataforma), site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 

 

Elizangela Oliveira

Pregoeira


