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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

  
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 
 
Torna público através da CPL que, a(s) EMPRESA(S), foi (ram) INABILITADA(S) por não 
atender(em) o Instrumento Convocatório na sua integralidade ou parcialidade conforme 
apontamentos abaixo: 
 R F  - não atendeu aos itens 8.2.1 - Comprovante de cadastramento prévio/ausência na 
Habilitação e 8.3.1 - Garantia de Proposta/ausência na documentação de habilitação; 
D2R3 - não atendeu aos itens 8.3.3 do subitem  6.7.3 exigência na letra b) - Vínculo com 
Engenheiro: Contrato de Prestação de serviço sem registro em Cartório competente e 
8.3.3 - CAT, não apresentou 100% do acervo; 
POLYEFE - não atendeu aos itens 8.3.1 do subitem 3.7.1 -  não atende ao disposto no 
inciso III do art 56 da Lei 8.666/93 e 8.3.2 do subitem 6.7.2 - ausência da assinatura do 
responsável técnico (Engenheiro/a). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a CPL evocará e doutrinará
o art. 48, §3º da Lei 8.666/1993, convocando os referidos participantes a apresentar nova
documentação de HABILITAÇÃO em envelope lacrado  até a Nova Sessão prevista para 
o dia 26.06.2019 as 14h, no mesmo local da primeira reunião, para dar continuidade aos 
trabalhos. O(s) envelope(s) de Proposta(s) de Preço(s) continua(m) em posse da CPL
devidamente lacrado(s).  Ressalta-se que, na entrega  dos referidos documentos será 
confeccionado comprovante de entrega datado e assinado e entregue aos respectivos 
licitantes. O licitante que não apresentar nova documentação dentro do prazo
determinado, a CPL validará o resultado anterior da FASE DE HABILITAÇÃO, 
considerando a realidade particular de cada licitante.  O relatório que Originou o resultado 
acima [Fase de Habilitação] está disponível na íntegra na imprensa oficial do ORC (site 
oficial). Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. 
Telefone: (83) 3265-1033. 
Email: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br 

DUAS ESTRADAS- PB, 29 de  maio de  2019.
PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ - PRESIDENTE

 

 
 

 


