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Assunto Fwd: Recurso de Proposta - Pregão Eletrônico nº 166/2018
De Licitações SIEG - AD <licita@sieg-ad.com.br>
Para <licitacao@palmeiradasmissoes-rs.com.br>
Cópia G4U Licitação <g4u@sieg-ad.com.br>
Data 2018-12-17 09:59

SIEG - PROCURAÇÃO - G4UxSIEG.pdf (~589 KB)
RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf (~295 KB)
Catálogo caminha Prefeitura Palmeira das Missões.pdf (~439 KB)

 
 
Prezados,
Bom dia,
 
A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO, procuradora da empresa G4U COMÉRCIO LTDA, nos termos da
procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, no que tange o Recurso de Proposta
apresentado, requerer e solicitar o que segue:
 
1) Nos termos do documento em anexo, é versado que houve apresentação de razões recursais. Todavia, até o
presente momento não recebemos o documento em pauta para apresentarmos nossas contrarrazões, nos termos
da Lei 10.520/2002.
 
2) Todavia, a empresa G4U COMÉRCIO LTDA, busca transparência nos seus atos. Portanto, segue em anexo
catálogo detalhado do equipamento ofertado, conforme solicitação. 
 
3) Por fim, cabe destacar que previamente a abertura do certame licitatório em pauta, foi apresentado pedido de
informação, onde foi questionado se seriam aceitos equipamentos similares às características gerais do
equipamento, bem como, se poderiam se dar a disputa empresas que possuem equipamento com variedade de
especificações, mantendo-se a finalidade de uso do equipamento. Desse modo, todos as questões foram
respondidas com "sim", deixando claro que equipamento similares seriam aceitos, conforme respostas da
Prefeitura de Palmeira das Missões em anexo.
 
Permanecemos à disposição,
 
Setor Jurídico
(41) 3019-7434 
(41) 3019-SIEG

 
 
 
 
Em ter, 11 de dez de 2018 às 07:52, <licitacao@palmeiradasmissoes-rs.com.br> escreveu: 

Bom Dia, 
Segue em anexo "Questão de Recurso de Proposta", quanto ao Pregão  
Eletrônico nº 166/2018, Processo Administrativo nº 5675/2018, na  
participação da empresa "G4U COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 26.691.141/0001-91",  
que deverá ser respondida em 03 dias corridos. 
 
Atenciosamente, 
 
Pedro Julio Possamai Menezes, 
Setor de Licitacoes e Compras 
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