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URGENTE P.E 54/2019 - FASE RECURSAL

Pregões VG
Seg, 21/10/2019 16:01
Para:  rodrigogpaz@hotmail.com <rodrigogpaz@hotmail.com>; contato3@sacolaecologicabrasil.com.br <contato3@sacolaecologicabrasil.com.br>;
Financeiro01 <financeiro01@inovamax.com.br>; CADASTRO - MÁXIMO INDÚSTRIA <cadastro@maximo.ind.br>; licita@licitamais.cuiaba.br
<licita@licitamais.cuiaba.br>; kgmkelli@gmail.com <kgmkelli@gmail.com>; edson.merib@foxcomercial.net <edson.merib@foxcomercial.net>;
licitacao01@vianovita.com.br <licitacao01@vianovita.com.br>; Zé Luiz - Grupo Megatron <eletronico.megatron@outlook.com>; licitacao@studioinf.com.br
<licitacao@studioinf.com.br>; Olmi Eletrodomesticos <olmieletro@gmail.com>; tj vendas especiais <tjvendasespeciais@gmail.com>; Guerreiro Filho
<guerreiro.filho2017@gmail.com>; PA Comércio e Serviços Gerais <paservicosgerais@hotmail.com>; Mottiva comercio <mottivacomercio01@gmail.com>;
bruna@inovamax.com.br <bruna@inovamax.com.br>; ivanetekerida@gmail.com <ivanetekerida@gmail.com>; Henriqueta Hanes
<henriqueta@studioinf.com.br>; eletronico.megatron@gmail.com <eletronico.megatron@gmail.com>

1 anexos (2 MB)
Analise e Julgamento de Habilitação P.E 54_2019.pdf;

Boa Tarde Srs. Licitantes,

Informo a todos que finalizamos a  fase de habilitação, e  todas as licitantes atenderam as convocações em
tem hábil de acordo com as exigências editalícias.

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  será aberta no
dia 22/10/2019 as 15:30hs (horário de Brasília), em conformidade com a Lei 10.520/2002 e o edital conforme preceitua
o item 18.1, EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema:

18.1.       Declarado o vencedor, a Pregoeira concederá o prazo de 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer EXCLUSIVAMENTE
em campo próprio do sistema de forma imediata e motivada. A Pregoeira examinará a
intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio
do sistema.

Veja-se que tal manifestação deverá ser motivada, mesmo que em linhas gerais, podendo o recorrente
apresentar razões recursais escritas no prazo de três dias, conforme item 18.2 do edital, ficam os demais licitantes, no
mesmo número de dias, podendo apresentar contrarrazões, logo após o final do prazo do recorrente.

18.2.          Aceita a manifestação pela pregoeira, será concedido o prazo de 03
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar as contrarrazões também via sistema, em igual prazo,
que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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 18.10 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

Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

Município de Várzea Grande - MT
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Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
 65 3688 8020 / 8443 1238
Licitavg05@hotmail.com
/pregaovg@hotmail.com
www.varzeagrande.mt.gov.br

Favor Confirmar o Recebimento deste e-
mail.

De: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>
Enviado: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 16:51
Para: rodrigogpaz@hotmail.com <rodrigogpaz@hotmail.com>; contato3@sacolaecologicabrasil.com.br
<contato3@sacolaecologicabrasil.com.br>; Financeiro01 <financeiro01@inovamax.com.br>; CADASTRO - MÁXIMO INDÚSTRIA
<cadastro@maximo.ind.br>; licita@licitamais.cuiaba.br <licita@licitamais.cuiaba.br>; kgmkelli@gmail.com <kgmkelli@gmail.com>;
edson.merib@foxcomercial.net <edson.merib@foxcomercial.net>; licitacao01@vianovita.com.br <licitacao01@vianovita.com.br>; Zé Luiz -
Grupo Megatron <eletronico.megatron@outlook.com>; licitacao@studioinf.com.br <licitacao@studioinf.com.br>; Olmi Eletrodomes�cos
<olmieletro@gmail.com>; tj vendas especiais <tjvendasespeciais@gmail.com>; Guerreiro Filho <guerreiro.filho2017@gmail.com>; PA
Comércio e Serviços Gerais <paservicosgerais@hotmail.com>; Mo�va comercio <mo�vacomercio01@gmail.com>; bruna@inovamax.com.br
<bruna@inovamax.com.br>; ivanetekerida@gmail.com <ivanetekerida@gmail.com>
Assunto: URGENTE P.E 54/2019
 

Boa Tarde, Srs. Licitantes,

 

Segue em anexo análise e julgamento dos documentos de habilitação do Pregão Eletrônico nº 54/2019.

 

Visando a celeridade do processo, solicito ao licitante MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  remanescentes
convocado, que se manifestem quanto ao arremate dos lotes convocados na plataforma no prazo de 24hs,
passivo de desclassificação e convocação do próximo licitante classificado. Amparado pelo item 1.6 do edital.

 
1.6. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, bem como por toda a movimentação do processo até a sua homologação ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. (Artigo 13, inciso III, do Decreto
5.450/2005).

 

 

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, 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.

Elizangela Oliveira

Pregoeira
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

 

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
 65 3688 8020 / 8443 1238
Licitavg05@hotmail.com
/pregaovg@hotmail.com
www.varzeagrande.mt.gov.br

Favor Confirmar o Recebimento deste e-
mail.
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http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

