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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Pregão Eletrônico n. 032/2017 

Júpiter Distribuidora <jupiter@jupiter-ro.com.br> 7 de dezembro de 2017 11:07
Para: SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Sra. pregoeira, manifestamos nossa intenção de interpor recurso contra a decisão desta diga SML quanto a
desclassificação de nossa empresa no pregão eletrônico nº 032/2017/SML/PVH, o que faremos conforme
estabelecido no item 11.2.2 do edital.

Sem mais.
Sergio L Ghinzelli
Ger. comercial

JUPITER DISTRIBUIDORA
AV. CALAMA, 3800, ESQ C/ NICARAGUA - EMBRATEL - PORTO VELHO/RO - CEP: 76.820-780

Fone: 69 3225-0050

Em 7 de dezembro de 2017 11:01, SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> escreveu: 
Prezado representante da empresa Jupiter,
 
 
Por meio deste, atendendo a vossa solicitação, informamos para apresentar os argumentos da intenção de recurso
por e-mail, conforme o item 11.2 do Edital, no mesmo prazo estipulado no Sistema aos demais licitantes. 
 

"11.2. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso."

 
 
Atenciosamente, 
Janíni França Tibes
Pregoeira
 
Em 7 de dezembro de 2017 10:58, Júpiter Distribuidora <jupiter@jupiter-ro.com.br> escreveu: 

Sra. Pregoeira, face a impossibilidade de manifestarmos nossa intenção de interpor recurso para o pregão que
trata este e-mail no Licitações-e, entramos em contato com o suporte técnico desta  plataforma  através do
numero 3005.0500, opção 03 (suporte técnico) e nos foi informado que o fato de nossa empresa não ter
participado da disputa, não estamos aptos a nos manifestarmos no sistema quanto ao recurso ( PROTOCOLO
Nº 2845077) .
Pelo exposto, solicitamos nos orientar  no sentido de nos manifestarmos quanto a nossa intenção de recurso
relativo a desclassificação de nossa empresa no pregão 032/2017 
 
Respeitosamente
Sergio L. Ghinzelli
 

JUPITER DISTRIBUIDORA
AV. CALAMA, 3800, ESQ C/ NICARAGUA - EMBRATEL - PORTO VELHO/RO - CEP: 76.820-780

Fone: 69 3225-0050
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Em 7 de dezembro de 2017 10:03, SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> escreveu: 
Prezado representante da empresa Jupiter,
 
 
Por meio deste, atendendo a vossa solicitação, informamos que conforme consignado no Sistema está aberto
o prazo do item 11.2 do Edital, para manifestar no Sistema a intenção de recorrer.
 
Assim, caso tenha o interesse em recorrer de qualquer ato da licitação, acompanhe no Sistema do Licitação-e
n. 698075, Pregão Eletrônico n 032/2017, no prazo estipulado.
 
 
Atenciosamente,
Janíni França Tibes
Pregoeira
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