
COMUNICADO

CENTRAL DE LICITAÇÃO – MUNICÍPIO DE SOBRAL

 

COMUNICADOS  SOBRE  AS  ATIVIDADES  DA  CENTRAL  DE

LICITAÇÕES NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 2610,

DE 04 DE MARÇO DE 2021 - RESTABELECE, NO MUNICÍPIO DE

SOBRAL,  A POLÍTICA DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO COMO

MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À COVID – 19 (08 A 21 DE MARÇO

DE 2021).

 

1. A fim de  evitar a aglomeração de pessoas, a Central de Licitações

receberá  a  documentação  das  licitações  designadas  para  sessão

presencial  no  setor  de  protocolo  geral  da  Prefeitura  de  Sobral

durante a vigência do Decreto nº 2.610/2021. 

2. Na  abertura  dos  envelopes  de  habilitação ou  dos  envelopes  das

propostas técnicas, as sessões públicas serão suspensas para análise

documental interna. Após a análise documental interna, a Central de

Licitações  publicará  o  resultado  da  respectiva  fase  licitatória,  dando

acesso  a todos  os  documentos,  os  quais  serão  digitalizados  e

encaminhados  as  empresas  licitantes  para  dar  início  à  contagem  dos

prazos recursais, conforme a legislação aplicável.

3. Não será realizada abertura dos envelopes da proposta de preço, nas

modalidades  tradicionais  de  Licitação,  nos  casos  que,

concomitantemente estejam classificadas empresas que se declararam

e não se declararam favorecidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

4. Nos  casos que a  abertura  do preço seja  realizada,  após  a  análise

documental interna e parecer fornecido pela área técnica, a Central de

Licitações publicará o resultado, dando acesso a todos os documentos,

os quais serão digitalizados e encaminhados as empresas licitantes para

dar  início  à  contagem  dos  prazos  recursais,  conforme  a  legislação

aplicável.

5. As  impugnações e  recursos das  licitações  presenciais,  durante  a

vigência do Decreto Municipal nº 2.610/2021, poderão ser protocolados



pelos  licitantes  por  e-mail,  para  o  seguinte  endereço  digital:

celic@sobral.ce.gov.br, e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação,

interpostos  mediante  petição  datilografada,  devidamente  arrazoada  e

subscrita  pelo  representante  legal  da  recorrente,  que comprovará  sua

condição como tal.

6. O atendimento ao público durante a vigência do Decreto Municipal nº

2.610/2021, se dará por meio telefônico/digital, devendo os interessados

buscarem  atendimento  no  telefone  (88)  3677-1254  e  no  e-mail:

celic@sobral.ce.gov.br.

mailto:celic@sobral.ce.gov.br
mailto:celic@sobral.ce.gov.br

