AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARAZÕES DE
RECURSO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N°.
001/2016/SETAS
O do Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria
Conjunta Nº 44/2016/SETAS/SEGES/SECID/SESP, vem a público
informar aos interessados e às licitantes participantes da Concorrência
Pública nº 001/2016/SETAS, Processo Administrativo nº. 182508/2016,
cujo objeto refere-se a OBJETO: Concessão Administrativa para
implantação, a gestão, a operação e a manutenção de 07 (sete) Unidades de
Atendimento Ganha Tempo, localizadas nos municípios de Barra do
Garças, Cáceres, Cuiabá (na região da grande Morada da Serra), Lucas do
Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, com vistas à ampliação
do PROGRAMA GANHA TEMPO, que as licitantes: Shopping do
Cidadão Serviços e Informática, Consórcio Ganha Tempo Mato Grosso,
Consórcio Rio Verde Ganha Tempo e Consórcio MTM Ganha Tempo,
apresentaram recurso administrativo contra decisão desta Comissão
Especial de Licitação na fase de habilitação. Aviso que, a partir da
publicação deste, comunico o início da contagem de prazo de (05) cinco
dias úteis paa as contrarrazões do recurso, pelos licitantes interessados, por
força do § 3º do Art. 109, I, da Lei 8.666/93. O inteiro teor dos termos
recursais já foi disponibilizado integralmente aos interessados, e seus
originais estão juntados aos autos do processo nº 182508/2016.
Considerando o teor do Decreto Estadual nº369, de 22 de Dezembro de
2015, que divulgou os dias de feriados nacional, estadual e ponto
facultativo nas repartições públicas do estado de Mato Grosso,
estabelecendo o dia 30/12/2016 como ponto facultativo, o prazo final para
apresentação das contrarrazões de recurso, expira no dia 04/01/2017,
às 19horas (horário local). Informações: Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social situada no Centro Político Administrativo s/n., Setor
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - Telefone (65) 3613-5720
e pelo e-mail comissaolicitacaoppp@setas.mt.gov.br.
Cuiabá-MT, 26 de Dezembro de 2016.
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