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AVISO DE LICITAÇÃO – DIVULGAÇÃO ANÁLISES HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 02/2022 

Processo Administrativo 085/2022 

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, CNPJ 13.922.604/0001-37, por meio da CPL, 

designada nos termos do Decreto n° 28/2021, de 01 de Fevereiro de 2021, e no uso de 

suas atribuições, Considerando o quanto consignado em Ata da Sessão de 

Credenciamento, Recepção dos Envelopes A e B, realizado no dia 27/09/2022; 

Considerando que nos termos transcrito em ata, a CPL recepcionou os documentos de 

Credenciamento, Envelopes de Habilitação e lacrando para sessão futura os envelopes 

de propostas, sendo ordenado os documentos de habilitação apresentada pelas 

empresas, na forma e ordem dos registros do credenciamento; Considerando que em 

06/10/2022, foi publicado no Diário Oficial do Município, na página eletrônica 

https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, Edição 4213 os documentos de 

habilitação dos participantes, inclusive com oferecimento de prazos para 

questionamentos, em atendimento aos princípios basilares da administração publica, 

dentre eles o legalidade, da imparcialidade, da publicidade, da transparência e da 

isonomia,  TORNA PÚBLICO aos interessados, em especial as empresas participantes 

do certame, que o resultado da análises da HABILITAÇÃO da Concorrência 02/2022, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para a realização da Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de 

Seabra, nos termos do Convênio CONV 538/2022, Processo SEI 

03573762022000930467, firmado entre o Município de Seabra e a Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, nos termos do Edital, será publicado para 

conhecimento dos interessados no diário Oficial do Município na provável data de 

09/11/2022, para conhecimento dos interessados. A partir do julgamento da CPL, com 

a publicação dos atos na imprensa oficial, abrir-se-á prazos para a interposição de 

recursos, oportunizando prazos para contrarrazões, na forma da lei, e remetidos a 

autoridade superior para julgamento. O objetivo do aviso prévio da provável data da 

divulgação dos resultados busca evitar preclusão de prazos e, embora a disponibilização 
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dos documentos já citados juntados, os atos e termos processuais encontram-se 

disponíveis para vistas dos interessados, na forma da Lei. Outras informações poderão 

ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 04 de novembro de 

2022 – Enilson Lázaro Vieira – Presidente da CPL. 


