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Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
Fica retificado o PRAZO DE IMPUGNAÇÃO do edital em epigrafe no item 19.1, onde se lê
DOIS dias úteis leia-se TRÊS dias úteis conforme previsão legal constante do Art 23, caput do Decreto
Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 011/2020, assim com conforme previsto no mesmo edital
no item 19.1.2
19.1 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados
por e-mail (licitacaoteofilandia@gmail.com ) endereçados ao Pregoeiro,
contendo as informações para contato (telefone, endereço eletrônico, contrato
social ou instrumento equivalente acompanhado da procuração, quando
necessário), sendo que, até três dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica,
utilizando-se do e-mail licitacaoteofilandia@gmail.com, ou protocolados, na
Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Jose Luis Ramos, nº 84, centro
– TEOFILÄNDIA – BA CEP: 48.770.000, seja por via eletrônica ou presencial no
horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, em
dias úteis. Maiores informações Tel. (0xx75) 3268-2150
19.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao
funcionamento oficial da unidade responsável pelo acompanhamento da
licitação, os prazos estabelecidos neste subitem, começarão a correr no
primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na correspondência
eletrônica.
19.1.2 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão,
perante a Prefeitura Municipal de TEOFILÄNDIA, aquele que não se manifestar
até três dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando
as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram
Ficam mantida todas as demais condições e exigências do edital, não sendo necessário sua
republicação tendo em vista que tal fato não afeta a elaboração das propostas de preços.
Registre-se
Publique-se
Teofilandia – Ba 07 de Fevereiro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial de Teofilândia
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