
Fornecedor R4 MAQUINAS E
VEICULOS LTDA

CNPJ / CPF 32.144.229/0001-96 Envio Razão 30/11/2022 23:59:59 Envio Contra Razão 05/12/2022 23:59:59

Item: 1 Declaração: Sr. pregoeiro nos manisfestamos diante de esclarecimento referente a veracidade do atestado de capacidade tecnica, bem como a proposta
do licitante não segue padrao do edital, onde nao informar prazo de validade, bem como as responsabilidades quanto ao atendimento do mesmo, não anexou as
declarações solicitadas, bem como produto ofertado não atende transmissao do modelo é mecanica e não hidrulica conforme solicita edital, solicitamos a
desclasificação do mesmo. Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências. Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos Situação: Recebido 

Razões e Contra Razões: 
---

Decisão: Prezado fornecedor concede-se o prazo contido no subitem 11.2.3. para apresentação das razões. 

Fornecedor FM PECAS E
MAQUINAS LTDA

CNPJ / CPF 14.233.242/0001-30 Envio Razão 30/11/2022 23:59:59 Envio Contra Razão 05/12/2022 23:59:59

Item: 1 Declaração: Arreatante nao possui atividade compatível com o objeto dessa licitação, indo em desencontro com o item 4.1 do presente edital (principio da
vinculaçao). Tambem anexou atestado datado de hoje o qual deveria ser solicitado dligencia a fim de verificação de autenticidade Situação: Recebido 

Razões e Contra Razões: 
---

Decisão: Prezado fornecedor concede-se o prazo contido no subitem 11.2.3. para apresentação das razões. 
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