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Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA CP 09/2019 MTSUL CONSTRUÇÕES 
1 mensagem

Claudia <claudia@mtsul.com> 6 de setembro de 2019 13:54
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>
Cc: Vinicius Eduardo da Silva | MTSUL <vinicius@mtsul.com>, marcos@mtsul.com, Marcelo <marcelo@mtsul.com>,
Marcio Bozetti <marcio@mtsul.com>

Ilmª Senhora Presidente da CPL

 

Vimos por meio do presente encaminhar Recurso Administrativo com fulcro no art.109, I, ‘a’ da lei 8.666/1993 e
artigo 11 do Edital 09/2019, em razão da inabilitação da Recorrente na licitação 09/2019 proferido na Ata da 1ª
Sessão Interna do dia 02/09/2019.

 

 

Cordialmente,

 

P  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

 

IMPORTANTE: Mudamos nosso domínio de e-mail de @mtsulequipamentos.com.br para @mtsul.com

 

VISITE NOSSO NOVO SITE: http://www.mtsul.com

 

 

 

De: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 2 de setembro de 2019 11:34
Para: ma.plan@terra.com.br; terranorte@bol.com.br; engenharia@alphaconstrutora.net.br;
comercial@alphaconstrutora.net.br; agrimat@agrimat.com.br; engenharia@brpaving.com.br;
engenharia@agricon.net.br; agricon@agricon.net.br; licitacao@nhambiquaras.com.br; engenharia@tripolo.com.br;
francisco@destesa.com.br; fabricio@destesa.com.br; geosolo@geosolo.com.br; leaomarcondesconstrutora@
gmail.com; marcos@mtsul.com; vinicius@mtsul.com; Claudia <claudia@mtsul.com>; engenharia@oeste-
construtora.com.br; vmconstrucoes545@gmail.com; wellox.licitacao@gmail.com; lotufoengenharia@terra.com.br;
paulo.santana@lotufoengenharia.com.br
Assunto: SEGUE EM ANEXO RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CP 09/2019

 

Bom dia.

http://mtsulequipamentos.com.br/
http://mtsul.com/
http://www.mtsul.com/
mailto:licita.smavg@gmail.com
mailto:ma.plan@terra.com.br
mailto:terranorte@bol.com.br
mailto:engenharia@alphaconstrutora.net.br
mailto:comercial@alphaconstrutora.net.br
mailto:agrimat@agrimat.com.br
mailto:engenharia@brpaving.com.br
mailto:engenharia@agricon.net.br
mailto:agricon@agricon.net.br
mailto:licitacao@nhambiquaras.com.br
mailto:engenharia@tripolo.com.br
mailto:francisco@destesa.com.br
mailto:fabricio@destesa.com.br
mailto:geosolo@geosolo.com.br
mailto:leaomarcondesconstrutora@gmail.com
mailto:marcos@mtsul.com
mailto:vinicius@mtsul.com
mailto:claudia@mtsul.com
mailto:engenharia@oeste-construtora.com.br
mailto:vmconstrucoes545@gmail.com
mailto:wellox.licitacao@gmail.com
mailto:lotufoengenharia@terra.com.br
mailto:paulo.santana@lotufoengenharia.com.br


06/09/2019 Gmail - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA CP 09/2019 MTSUL CONSTRUÇÕES

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ea6c5e1dab&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1643953411683376135&simpl=msg-f%3A1643953… 2/3

 

 

Senhores licitantes,

Segue em anexo, a Ata da 1ª Sessão Interna de Analises dos Documentos
de Habilitação das empresas participantes no certame licitatório da Concorrência Pública nº
09/2019.

 

A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o
Item 11 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93.

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,

nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

....

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos

os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na

imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos

dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação

direta aos interessados e lavrada em ata.

 

O documento em anexo encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal.

 

 

Atenciosamente,
 
 
Aline Arantes Correa
Presidente da CPL
 
Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
(65) 3688-8020 / 98468-9845
licita.smavg@gmail.com
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

Livre de vírus. www.avast.com.
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