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Municipal Pregoeira <pregoescorregofundo@gmail.com>

IMPORTANTE - SOLICITAÇÃO DE ATA SESSÃO PREGÃO N°. 062/2019
5 mensagens

Edna A. Cota <comercialop@minaspneus.com.br> 30 de outubro de 2019 15:39
Responder a: "Edna A. Cota" <comercialop@minaspneus.com.br>
Para: Licitações e Compras <pregoescorregofundo@gmail.com>

Boa tarde !
 
Solicitamos a Ata da Sessão e Mapa dos Vencedores referente ao Pregão Presencial n°.
062/2019, onde enviamos envelopes via Correios, e estamos sabendo que fomos
desclassificada pois não apresentamos a proposta digital, porém foi solitada conforme email
abaixo, e não recebemos em tempo hábil.
 
Informamos que não há previsão legal para desclassificação de proposta por não apresentar a
mesma em mídia digital, mesmo estando especificado no edital, e  iremos tomar medicas
cabíveis, pois não foi por falta de solicitar em tempo.
 
OBS: FOI ANEXADO À PROPOSTA CÓPIA DO E-MAIL SOLICITANDO O ARQUIVO E A
RESPOSTA DA PREFEITURA.
 
Aguardamos retorno em breve.
 

Atenciosamente,

 

Edna A.Cota

Coordenadora de Vendas

(31)2103-4469

Email:comercialop@minaspneus.
com.br

Criando uma consciência global para uma transição à direção nova e
sustentável para a humanidade como um todo.

 

 
From: Licitações e Compras
Sent: Thursday, October 24, 2019 5:46 PM
To: Edna A. Cota
Subject: Re: IMPORTANTE - SOLICITAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA PREGÃO N°. 062/2019
 
Prezado (a) Senhor (a),
 
Informamos que em razão das festividades do aniversário da cidade retomaremos nossas atividades normais na
segunda-feira, dia 28/10/19 às 12:00 hs.
 
Em qui, 24 de out de 2019 14:03, Edna A. Cota <comercialop@minaspneus.com.br> escreveu:

Boa tarde !
 
Soliictamos o envio do arquivo da proposta digital referente ao pregão presencial n°.
062/2019, conforme item 5.2, suitem 5.2.2.
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Agradecemos e aguardamos retorno em breve.
 
Grata.
 

Atenciosamente,

 

Edna A.Cota

Coordenadora de Vendas

(31)2103-4469

Email:comercialop@minaspneus.
com.br

Criando uma consciência global para uma transição à direção nova e
sustentável para a humanidade como um todo.

 

 

Licitações e Compras <pregoescorregofundo@gmail.com> 30 de outubro de 2019 18:29
Para: "Edna A. Cota" <comercialop@minaspneus.com.br>

Boa tarde!

Segue ata e relatório "fornecedores vencedores" (prévio à habilitação) para conhecimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Córrego Fundo - MG
Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Mizael Bernardes,
Córrego Fundo - MG, CEP: 35568-00
Fones: (37) 3322-9202
             (37) 3322-9144

2 anexos

9 Fornecedores Vencedores (Prévios).pdf
177K

26 ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062 - PNEUS.docx
86K

Edna A. Cota <comercialop@minaspneus.com.br> 1 de novembro de 2019 10:34
Responder a: "Edna A. Cota" <comercialop@minaspneus.com.br>
Para: Licitações e Compras <pregoescorregofundo@gmail.com>

Sr. Pregoeiro Romário, bom dia !
 
Recebemos a Ata da Sessão do Pregão Presencial n°. 062/2019, realizado em 30/10/2019, da
qual enviamos os envelopes via Correios.
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E constatamos que a empresa Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda foi
desclassificada por não apresentar a proposta digital, porém solicitamos o arquivo, e não
recebemos para que pudéssemos enviar juntamente com a proposta pelo fato de que foi
enviada via postal.
 
Não concordamos com a desclassificação, uma vez que esta prefeitura nos enviou um e-mail
informando sobre o funcionamento devidos as festividades na cidade, ora, a demora do envio
do arquivo de proposta não nos cabe esta penalidade. que inclusive anexamos juntamente à
proposta, cópia do e-mail recebido.
 
Estamos encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, denúncia sobre o
ocorrido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitações e Compras <pregoescorregofundo@gmail.com> 1 de novembro de 2019 16:47
Para: "Edna A. Cota" <comercialop@minaspneus.com.br>

Boa tarde Edna, 

Compreendemos sua irresignação porém, esclarecemos que o edital foi publicado com prazo de oito dias úteis
excluindo os dias em que o município estaria de recesso (recesso pelo feriado do aniversário da cidade: dias
23/10/19, 24/10/19 e 25/10/19). 
DOU do dia 14/10/2019
IOF do dia 12/10/2019
DEM do dia 11/10/2019

O parâmetro para contagem do prazo seria o da última publicação, que no caso concreto é dia 14/10/2019 e sendo
assim, até o dia da sessão foram respeitados o prazo de nove das úteis o que até supera o exigido na Lei. 

No prazo de recesso, o email institucional deste Setor fez resposta automática para todos os emails que entraram na
caixa de entrada justamente para poder evitar qualquer tipo de aborrecimentos e cerceamento de eventuais direitos
dos licitantes. 

No retorno às atividades normais deste órgão, todos os emails da caixa de entrada foram respondidos e neste dia,
como direito de qualquer licitante, era possível e perfeitamente legal a apresentação de impugnação e pedidos de
esclarecimentos que seriam prontamente respondidos. 

Na Contagem do prazo entre a publicação e a efetiva data da sessão, a lei prevê que seja o prazo mínimo de 08
(oito) dias úteis e assim, tendo o município respeitados o prazo de oito dias úteis (na contagem dos prazos não
foram considerados os dias de feriados, ponto facultativo e nem os finais de semana) exigido na Lei, não há que
se falar em cometimento de qualquer vício de ilegalidade bem como o princípio da isonomia foi devidamente
respeitados. 

Agradecemos a manifestação de interesse em participar do certame licitatório e esclarecer eventuais pontos
duvidosos e/ou decisões equivocadas e/ou até mesmo vícios de ilegalidade porém, informamos que neste caso
concreto todos os prazos foram rigorosamente respeitados, os direitos de todos os licitantes, a vinculação ao
instrumento convocatório, etc.

Certos de termos respondidos a contento, colocamo-nos à disposição. 

Romário José da Costa
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edna A. Cota <comercialop@minaspneus.com.br> 1 de novembro de 2019 15:56
Responder a: "Edna A. Cota" <comercialop@minaspneus.com.br>
Para: Licitações e Compras <pregoescorregofundo@gmail.com>

Romário,
 
Agradecemos pelo retorno, porém manteremos a decisão de encaminha a denúncia ao
Tribunal de Contas.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


