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Enc: URGENTE - P.E 34/2018 - MERENDA ESCOLAR - FASE RECURSAL


Tenha cuidado. Esta mensagem parece ser uma tentativa de
phishing.Saiba mais sobre phishing|Mostrar conteúdo bloqueado

Seg 23/07/2018, 10:12

Prezada Pregoeira designada para o Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°
34/2018, 
 
A empresa licitante LB Leão Junior Produtos Alimentícios EIRELI - ME, vêm, através
deste, manifestar a intenção de apresentar recurso administrativo em face da decisão de
inabilitação proferida pela pregoeira no PE n° 34/2018, sob o fundamento de que a
referida empresa “não cumpriu com as exigências editalícias, visto que deixou de
apresentar as Demonstrações Contábeis do último exercício social”. 
No entanto, os documentos apresentados pela empresa licitante estão de acordo com o
que prevê o Edital, principalmente o previsto no item 12.9.2.1, os quais comprovam a
demonstração contábil, o que será demonstrado nas razões recursais. 
Necessário salientar que a referida empresa licitante tentou efetuar o registro da
presente intenção na plataforma digital oficial, todavia, não obteve êxito, tendo em vista
que ao tentar salvar a intenção de recurso o sistema não permite tal opção de salvar. 
 
Atenciosamente, 
 
LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME
 
 
 
 

De: Comercial Pantanal 
Enviado: segunda-feira, 23 de julho de 2018 09:37 
Para: Pregões VG 
Assunto: Re: URGENTE - P.E 34/2018 - MERENDA ESCOLAR - FASE RECURSAL
 
Bom dia Senhora Pregoeira,
 
A empresa LB Leão Júnior Produtos Alimen�cios Eireli - ME vem através desta comunicar
que estamos tentando fazer a manifestação dos recursos via plataforma e ao salvar
apresenta a mensagem de erro, por parte do sistema, conforme imagem a baixo.
 
 
 
A�,
 
Marcelo

De: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 20 de julho de 2018 06:32:42 
Para: moacyrpa@hotmail.com; hilariomachado@gmail.com; andreabortolomedi@live.com;
financeiro2013angela@hotmail.com; a�vasupermercado@gmail.com;
liriosdovale_benedita@hotmail.com; cmxcbalicita@hotmail.com; arenalicita123@hotmail.com;
comercial.luar@hotmail.com; metha.sm@gmail.com; disbranco@gmail.com;
jmcfrios@hotmail.com; emantoani@outlook.com; frutasul@hotmail.com;
belamanha2013@gmail.com; lampacba@gmail.com; pantanalpolpa@hotmail.com;
pantanalpedido@hotmail.com; malagga@terra.com.br; mercado.moreira@hotmail.com;
mul�park1@hotmail.com; rlcampospenha@gmail.com; ugolini.ltda@terra.com.br 
Assunto: URGENTE - P.E 34/2018 - MERENDA ESCOLAR - FASE RECURSAL
 
 
 

CP       
Comercial Pantanal <pantanalpedido@hotmail.c
om>
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Enc: URGENTE - P.E 34/2018 - MERE…

Seg 23/07/2018, 10:12
Para: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>
Prezada Pregoeira designada para o Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n°
34/2018, 
 
A empresa licitante LB Leão Junior Produtos
Alimentícios EIRELI - ME, vêm, através
deste, manifestar a intenção de apresentar
recurso administrativo em face da decisão
de inabilitação proferida pela pregoeira no
PE n° 34/2018, sob o fundamento de que a
referida empresa “não cumpriu com as
exigências editalícias, visto que deixou de
apresentar as Demonstrações Contábeis do
último exercício social”. 
No entanto, os documentos apresentados
pela empresa licitante estão de acordo com
o que prevê o Edital, principalmente o
previsto no item 12.9.2.1, os quais
comprovam a demonstração contábil, o que
será demonstrado nas razões recursais. 
Necessário salientar que a referida empresa
licitante tentou efetuar o registro da presente
intenção na plataforma digital oficial, todavia,
não obteve êxito, tendo em vista que ao
tentar salvar a intenção de recurso o sistema
não permite tal opção de salvar. 
 
Atenciosamente, 
 
LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME
 
 
 
 

De: Comercial Pantanal 
Enviado: segunda-feira, 23 de julho de 2018
09:37 
Para: Pregões VG 
Assunto: Re: URGENTE - P.E 34/2018 - MERENDA
ESCOLAR - FASE RECURSAL
 
Bom dia Senhora Pregoeira,
 
A empresa LB Leão Júnior Produtos
Alimen�cios Eireli - ME vem através desta
comunicar que estamos tentando fazer a
manifestação dos recursos via plataforma e
ao salvar apresenta a mensagem de erro, por
parte do sistema, conforme imagem a baixo.
 
 
 
A�,
 
Marcelo

De: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 20 de julho de 2018
06:32:42 
Para: moacyrpa@hotmail.com;
hilariomachado@gmail.com;
andreabortolomedi@live.com;
financeiro2013angela@hotmail.com;
a�vasupermercado@gmail.com;
liriosdovale_benedita@hotmail.com;
cmxcbalicita@hotmail com;

Comercial Pantanal <pantanalpedido@hotmail.
com>
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