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1 anexos (7 MB)
ATA DE 1º SESSAO INTERNA TP 02_2021.pdf;

Boa Tarde, Senhores licitantes, 

Considerando que houve um problema técnico sobre a publicação do resultado da habilitação, da
Tomada de Preços nº02/2021, onde esta presidente só tomou conhecimento ontem durante a
sessão publica da Tomada de Preços 04/2021, onde um dos licitantes presentes alertou que não
recebeu e-mail e nem constava no site do município a decisão.

Desta forma para que nenhum interessado seja prejudicado e efetivamente tenhamos a lisura
processual, informo a todos que foi republicado a decisão novamente no site do município, bem
como a criação deste e-mail para correspondência, até que se normalize o e-mail institucional,
informo também que foi publicado em todos os outros meios de divulgação, TCE, AMM, Jornal
Regional.

Segue em anexo, a Ata da Sessão Interna de Analises dos Documentos de Habilitação das
empresas participantes no certame licitatório da Tomada de Preços nº 02/2021. 

A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o
Item 16 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da data de 10/05/2021, prazo final dia
17/05/2021. 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
••• 
§ 10 A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa
oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata. 

O documento em anexo encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal. 

Atenciosamente, 

Elizangela Oliveira 
Presidente da CPL 
















