
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES-SML

Processo n. 09.00202-00/2017                         
Pregão Eletrônico: 142/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR TERRESTRE, Conforme disposto em Edital.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DE
RAZÕES DE RECURSO

Informo  a  todos  os  interessados  que  a  Empresa  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS  FREITAS  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito
Público,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  24.635.460/0001-54,  encaminhou
tempestivamente suas Razões de Recurso contra o ato que Declarou Vencedora
do certame a Empresa  K3 Locações e Transpores Eireli- EPP  no certame em
epígrafe. 

Em vista disso e, conforme previsto no item 11.2.2 do Edital e
inciso  XVIII art. 4º, da Lei n. 10.520/2002, reitero a Notificação das
demais Licitantes, inclusive a Empresa Arrematante, a quem será remetido e-
mail  contendo  a  peça  recursal,  para  que,  querendo,  apresentem  suas
Contrarrazões de Recurso, o que deverá ser feito até 14h do dia 28.08.2019,
conforme previsto no item 11.5.1 do Edital, que dispõe que: 

11.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos
exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados
os prazos definidos em lei e neste edital e ainda, observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja,
dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena
de  não  ser  conhecido  em  razão  de  intempestividade;  (grifos
originais)

Saliento que os autos permanecem com vistas franqueadas aos
interessados,  bem  como,  que  a  Proposta  saneada  e  os  Relatórios  que
fundamentam  a  Decisão  exarada  no  procedimento  licitatório  estão  todos
disponíveis para download neste Portal e no Sistema Licitações-e. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (69)
3901-3630/3901-3639 ou pelo e-mail pregoes.sml@gmail.com  ,   em dias úteis, de
08h às 14h (hora Local de Porto Velho/RO).

Porto Velho, 23 de agosto de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML

                                                                                                                                                                


