Rio Grande do Norte, 09 de Março de 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO AOS INTERESSADOS 003/2016 - ABERTURA DE
PRAZO
A Pregoeira de Lajes/RN torna público que após análise da
documentação pela pregoeira, ficou constatado que a empresa
ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA CNPJ:
35.649.219/0007-96, foi desclassificada, por deixar de
apresentar a seguinte documentação de acordo com o item 6 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
Posteriormente, foi credenciada a empresa AUTO POSTO SÃO
TOMÉ LTDA, CNPJ: 04.839.900/0001-88. Logo após, passouse para a fase de análise da proposta, nesta fase, a pregoeira,
juntamente com a equipe de apoio, constatou que a referida
empresa deixou de apresentar a proposta por meio eletrônico
através do Software Mediador conforme menciona o Edital no
item: “2.6 - Os proponentes também deverão apresentar
proposta inserida em meio eletrônico disponibilizado pela
Pregoeira e Equipe de Apoio, através de software
(MEDIADOR). Omissão sob pena de desclassificação da
mesma”. Ficando ambas DESCLASSIFICADAS. Pregoeira
torna público que estará abrindo prazo de 08(oito) dias úteis,
para apresentação de nova documentação, que passará a
contar da data da publicação desta, amparado pelo Art. 48 § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de
nova documentação ou de propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo. A data de recebimento será dia
22/03/2016 ás 09:00min. No setor de licitação.
Lajes (RN), 08 de março de 2016.
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