
AVISO DE INTENSÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO E CONVOCAÇÃO DE 

SEGUNDA COLOCADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 309/2021 -  

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 
 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de 

sua Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto nº 01/2022, 

torna público, que o Município tem intenção de aplicar a sanção de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal de AQUIDAUANA-MS por um prazo de 1 (um) ano 

conforme previsto na alínea “e)’ cláusula 13.1 do edital, em razão da empresa 

TAQUION OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

36.494.071/0001-35, por não ter apresentado os documentos exigidos na cláusula 

11 do edital e não ter apresentado sequer justificativas pela não apresentação. 

Sendo assim, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa a 

empresa acima citada poderá apresentar justificativa e/ou pedido de 

reconsideração num prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro 

dia útil após a publicação deste Aviso no Diário Oficial do Município de 

Aquidauana/MS. A justificativa/pedido de reconsideração deverá ser entregue no 

Protocolo Geral do Município da Prefeitura Municipal de Aquidauana situada à Rua 

Luiz da Costa Gomes, 711, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, endereçado à CPL. 

Neste mesmo ato, a CPL convoca a empresa L M A MAJID BEIRAT 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

24.205.885/0001-23 para entregar a CPL a partir da publicação da presente Ata no 

Diário Oficial Eletrônico do Município, todos os documentos previstos na cláusula 11 

do edital dentro do prazo e na forma ali previstos, como condição para a 

adjudicação, homologação e contratação. 

 

Aquidauana/MS, 23 de março de 20122 
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