PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022/PMSFX

Considerando que a Comissão Permanente de Licitação detectou
impropriedades no Texto do Edital Tomada de Preços nº 010/2022, objetivando a
contratação de Agência de Propaganda, em desacordo com os termos da Lei Federal
nº 12.232/2010 e Lei 8.666/93, as quais poderão comprometer a realização do
certame;
Os dispositivos em referência são os itens 17.1 e 17.2 do Edital TP nº 010/2022;
estando a redação em desacordo com a modalidade de licitação adotada para esta
Licitação, no caso a Tomada de Preços, que não permite a análise apenas dos
documentos de habilitação do melhor classificado, sendo esta disposição aplicável
apenas na modalidade de Pregão.
Assim a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São
Felix do Xingu, pelo dever de oficio e, para preservar a integridade e legalidade do
procedimento licitatório, resolve RETIFICAR a redação dos itens 17.1 e 17.2 do Edital
da TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022/PMSFX, publicado em 29/07/2022 na
imprensa oficial, passando a vigorar o seguinte:
ONDE SE LÊ:
“17.1
A Comissão Permanente de Licitação somente analisará os
documentos de habilitação da licitante melhor classificada no julgamento final das
propostas técnicas e de preço, passando para as próximas licitantes apenas no caso
de inabilitação da primeira colocada e, assim sucessivamente.

17.1.1
Se nenhuma licitante restar habilitada, a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FELIX DO XINGU reabrirá a fase de Habilitação, com nova convocação de
todas as licitantes classificadas no julgamento final das Propostas para apresentar os
respectivos Documentos, no prazo de 8 (oito) dias úteis, em atenção aos princípios da
eficiência e da economicidade, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas. “

LEIA-SE:
“17.1
A Comissão Permanente de Licitação somente analisará os
documentos de habilitação das licitantes classificadas no julgamento final das
propostas técnicas e de preço;
17.1.1
Se nenhuma licitante restar habilitada, a CPL reabrirá a fase de
Habilitação, com nova convocação de todas as licitantes classificadas no julgamento
final das Propostas Técnicas e de Preço para apresentar os respectivos documentos,
no prazo de 8 (oito) dias úteis, escoimados dos erros que deram motivos à inabilitação,
em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas.”

Resolve, também, não reabrir prazo porque as modificações não alteram e nem
interferem na elaboração das propostas técnicas e de preços ou de documentos da
habilitação.
Registre-se, publique-se na imprensa oficial e dê-se ciência aos interessados.
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix do XinguPará, em 11 de agosto de 2022.
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Resumo para publicar na imprensa oficial DOU, IOEPA E FAMEP

AVISO RETIFICAÇÃO EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PARÁ, por intermédio da CPL, torna público a retificação do Edital da
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, publicado
na imprensa oficial no dia 29/07/2022, em decorrência de modificação de redação dos itens 17.1 e 17.2 do Edital. Fica mantida
a data de recebimento dos envelopes nºs. 1, 2, 3 e 4 para o dia 02/09/2022 às 10h00min, texto integral desta retificação
pode ser obtido na Sala da CPL no endereço na Avenida 22 de março, nº 915, centro, São Felix do Xingu-Pará; pelo e-mail:
licitacao.pmsfx@gmail.com
e
portal
transparência
da
Prefeitura
Municipal
no
link:
https://www.sfxingu.pa.gov.br/licitacoes/tp010-2022/ . Em 11 de agosto de 2022. Luiz Ozeneia dos Santos-Presidente da
CPL.

