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AVISO DE LICITAÇÃO – FASE RECURSAL 
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 20/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA, por seu Pregoeiro, Sr. Enilson 
Lázaro Vieira, designado pela Portaria 002/2017, Considerando que o certame do 
Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço – SPR Nº 20/2017, realizado em 
28/06/2017, que ao final da sessão houve manifestação de recursos, conforme registro 
em ata; Considerado que o prazo de recurso, por inabilitação, são de 05 (cinco) dias 
úteis, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93; Considerando que as empresas 
recorrentes tem direito e livre acesso aos documentos relacionados ao certame, 
havendo solicitação destes para instrução recursal; Considerando o volume de 
páginas que compõem o processo em tela e da necessidade de prazo para a 
reprodução de cópias para disponibilização aos interessados; torna público a 
suspensão do prazo recursal, que teria início no próximo dia útil ao da realização do 
certame, devendo o referido prazo iniciar-se a partir da disponibilização dos 
documentos necessário a instrução recursal pelos interessados. Tão logo o município 
tenha condições da disponibilização de cópia reprográfica que compõe o processo, 
seja em meio físico ou digitalizado, publicará aviso da sua disponibilização e início da 
contagem de prazo para a recepção de recursos pelos interessados a partir da sua 
publicação e, de igual modo, recebidos os recursos, será dado aviso da sua recepção 
com a abertura de prazos para contrarrazões dos interessados, na forma da Lei.  
Demais aviso e atos decorrentes desta licitação serão publicadas no do D.O.M na 
página www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – Ba., 30 de Junho de 2017. Enilson Lázaro Vieira 
– Pregoeiro.  
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