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ATA PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE COSTA  
OESTE. 
 
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2017, ás 10h30min, reuniram-se, na Sala 

de Reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, a Equipe de Apoio e o 

Pregoeiro conforme Portaria n.º 0705/2017 de 15.05.2017, Luiz Carlos Teixeira da Luz 

como Pregoeiro; Larissa Lima da Cunha e  Rúbia  Graziela dos Santos, ambos como equipe 

de apoio, para análise da documentação de habilitação da Licitante COSTA OESTE 

SERVIÇO DE LIMPEZA HERELI, após ampla análise foi possível visualizar que a licitante, 

NÃO ATENDEU o item 8.1.2 letra “d”, do Edital, ou seja. NÃO APRESENTOU CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITO do Município de Almirante Tamandaré.  A título de esclarecimento 

com relação ao tema “prazo para recurso”, lembramos aos licitantes, que o prazo para 

recurso da presente licitação será concedido a todos os licitantes, após a DECLARAÇÃO 

DO VENCEDOR pelo pregoeiro, da presente licitação, onde será enviado  por email, bem 

como publicado no site desta Prefeitura a referida ata, e perguntado se há intenção de 

recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10520/02, replicada pelo Decreto Federal 

3.555/00. Para os licitantes que tiverem intenção de recurso, oportunamente, deverão se 

pronunciar imediatamente após o envio da ata por meio do email, do departamento de 

licitação  que será informado oportunamente. Sendo assim, tanto o comunicado de intenção 

de recurso, como recursos que eventualmente forem oferecidos data anterior  a declaração 

de vencedor, ou consignações em sessão pública, não serão analisados, por ser 

considerados fora de prazo. Considerado que a licitante Costa Oeste está inabilitada, FICA 

DESDE  JÁ AGENDADO SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, EM DATA DE 24 

 DE MAIO DO PRESENTE ANO 15H:00MIN. Nada mais, para o momento, deu-se por 

encerrado a presente sessão. 

 

 

 

 
 
 
                Luiz Carlos Teixeira da Luz                                    Larissa Lima da Cunha 
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