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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 06080001/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020

Ref.,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06080001/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO
DE PRAÇAS NOS ASSENTAMENTOS BAIXA DO
NOVILHO E MODELO II, COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO
E BAIRRO CEAC, TODAS LOCALIZADAS NO
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento
convocatório.
 
RECORRENTE: ALVES E AQUINO SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ Nº 16.882.115/0001-97.
 
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, do município de
João Câmara/RN, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com os termos do § 3º. do Artigo 109, da Lei
Federal Nº. 8.666/1993; COMUNICA aos demais licitantes
participantes da licitação em epígrafe, que a empresa ALVES E
AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ Nº
16.882.115/0001-97, interpôs, tempestivamente, recurso contra
a decisão da CPL, que INABILITOU a sua documentação
apresentada ao processo em epígrafe, conforme relatório
constante na ata de julgamento dos invólucros nº 01
(habilitação), devidamente, acostada aos autos do presente
processo, e, conforme assevera ato de publicidade no Diário
Oficial dos Municípios do Estado Rio Grande do
Norte/FEMURN, em 17/09/2020, Edição 2359, Código
Identificador: 76164655. Ato contínuo, diante do exposto,
considera-se, a partir da publicidade deste, na imprensa oficial
- Diário Oficial dos Municípios do Estado Rio Grande do
Norte/FEMURN, cientes os representantes legitimados das
demais empresas participantes do certame, para que, querendo,
apresentar suas contrarrazões ou impugnações, no prazo de 5
(cinco) dias úteis. Informamos por oportuno, que o presente
procedimento processual administrativo/licitatório, se encontra
com vistas franqueadas a todos os licitantes participantes, bem
como, ao público em geral.
 
Ato contínuo, e, em face do inteiro teor supra, que, a Comissão
Permanente de Licitação deste município, havia aprazada
sessão de licitação para abertura dos envelopes de nº 02
(Proposta de preços), data de 24 de setembro de 2020, às
09h00min, a qual, torna-se, devidamente CANCELADA,
temporariamente, em obediência aos prazos recursais, e, que,
após escoado os aludidos prazos, será aprazada nova data para
realização de sessão licitação do certame em comento.
 
Em função de que o Setor de Licitações dessa Edilidade em
atendimento as recomendações da Organização Mundial da
Saúde-OMS, Governo Federal e Estadual, está com seu
atendimento ao público externo, com restritas ações urgentes e
essenciais.
 
Assim sendo, as contrarrazões ou impugnações ao recurso
interposto acima citado, deverão ser enviadas para o E-mail:
licitacao@joaocamara.rn.gov.br, com no prazo supra citado.
 
Setor de Licitações do Município de João Câmara/RN,
Quarta-feira, em, 23 de setembro de 2020, às 17h00min.
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ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN
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