CÂMARA MUNICIPAL DE AIMORÉS
Rua Olegário Maciel, nº 230, Centro
Aimorés/MG, CEP: 35.200-000,
CNPJ/MF nº 00.551.011/0001-60
Telefax: (33) 3267-1890 e 3267-1647

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 005/2017 – CARTA CONVITE Nº. 002/2017
A Câmara Municipal de Aimorés/MG, através da Comissão Permanente de Licitação torna
público a seguinte decisão:

DECISÃO:
No dia 17/02/2017 às 13h33min (treze horas e trinta e três minutos) a Licitante Dra. Marcileni de
Almeida Patrício Vasconcelos interpôs recurso administrativo, em suma, alega a recorrente que a
decisão da CPL em habilitar o Licitante Dr. Sérgio Batalha Soares na fase de julgamento da
habilitação jurídica foi equivocada, e deve ser revista, tendo em vista que ele apresentou o
documento previsto no item 5.1.2 do edital, a saber, o comprovante de residência ou endereço
profissional, sem preencher o requisito da autenticidade determinado no item 5.3 do edital.
E, a Sra. Presidente juntamente com os demais membros da CPL opinam pelo recebimento do
recurso administrativo em seu efeito suspensivo, estando desde já suspenso o certame designado
para o dia 21/02/2017 às 14:00 horas, para proceder a abertura dos envelopes de propostas, uma
vez que não há tempo hábil para seguir todas as orientações trazidas no artigo 109, da Lei nº.
8.666/93 quanto ao julgamento de recurso.
Assim como todos os licitantes ficam intimados/cientificados da interposição do recurso
administrativo, e ficam também desde já intimados da abertura do prazo legal para se
manifestarem quanto ao recurso administrativo, caso assim desejem.
E, somente após o julgamento do referido recurso, seguindo todos os trâmites legais, é que será
remarcada a data da abertura dos envelopes de propostas e julgamento do seu conteúdo.
Aimorés/MG, 20 de fevereiro de 2017.

SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA SALES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AIMORÉS/MG.

