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RES: Concorrência 01/2019

Bom dia,
 
A STCP Engenharia de Projetos Ltda. renova a validade da proposta comercial por mais 30 (trinta) dias.
 
Informa que abre mão da Contrarrazão ao recurso apresentado.
 
Atenciosamente,
 
Alexandre Scarabelot Campos
Diretoria de Desenvolvimento e Qualidade

acampos@stcp.com.br
 
STCP Engenharia de Projetos Ltda.
Rua Euzébio da Motta, 450, Juvevê, Curitiba/PR

80530-260 Tel.: 55 41 3252-5861

Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio

ambiente.

--------------------------------------------------------------------------

“Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter

informações privadas, privilegiadas e confidenciais. Se você a recebeu por

engano,  por  favor,  notifique imediatamente o  remetente e elimine-a  de

seu  computador.   Qualquer  disseminação,  distribuição  ou  cópia  desta

comunicação é estritamente proibida."

--------------------------------------------------------------------------

 
De: Licitação SEMAD [mailto:licitacao.meioambiente@goias.gov.br] 
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2020 10:15
Para: EME Engenharia Ambiental; sandra.favorito@arcadis.com; regina.buratto@arcadis.com; Jucelia Maria de Matos;
Comercial STCP; ronaldomalard@yahoo.com.br
Assunto: Concorrência 01/2019
 
 Bom dia.
Após a decisão de anulação parcial de atos da Concorrência 01/2019, conforme documentos anexos ( Decisão 1 e
Publicação da Decisão), abriu-se prazo legal para as licitantes apresentarem recurso.
A empresa EME Engenharia Ambiental apresentou seu recurso, em anexo (Resposta ao Oficio n. 1839/2020) dentro do
prazo.
Sendo assim, encaminhamos este aviso a todos os licitantes, para que se abra o prazo de contra-recursos, previsto em
Lei (5 dias úteis).
O interesse em apresentar contra-recurso ou manifestação em contrário pode ser encaminhada por e-mail.

Solicitamos a renovação da validade das propostas comerciais que encontram-se vencidas, caso seja interesse da
licitante, ou manifestação em contrário.

Comercial STCP <comercial@stcp.com.br>
sex 29/05/2020 10:23

Para:Licitação SEMAD <licitacao.meioambiente@goias.gov.br>;

Cc:Comercial STCP <comercial@stcp.com.br>; Romulo Lisboa <rlisboa@stcp.com.br>; Michela Rossane C Scupino
<mscupino@stcp.com.br>;

mailto:acampos@stcp.com.br
http://www.stcp.com.br/
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Solicito ainda a confirmação do recebimento deste e-mail.
 
At.te
Comissão Especial de Licitação

Gerência de Compras Governamentais - GECG 
Secretaria de Estado de  Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Rua 82, nº 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira - 2º andar, Ala Leste
Centro - Goiânia GO - CEP 74.015-908

Fone/Fax (62) 3201-5210
 


