
 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos 

 Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova Aquidauana – MS – CEP 79200-000 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 

 

O município de Aquidauana/MS, por meio da Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), considerando que a Administração Pública, em atenção ao princípio da 

autotutela, pode a qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou 

preveni-las, decide e torna público, para conhecimento de todos os interessados, o 

abaixo descrito: 

- considerando que após publicação na íntegra da ata da sessão da Tomada de 

Preços em epígrafe, a empresa Estrutural Construtora Ltda entrou em contato via 

telefone questionando o motivo da sua ausência na referida ata, alegando que no dia 

24/01/2022 entregou via protocolo geral os envelopes para participação no certame, 

sendo que após apurar os fatos, a CPL constatou que houve o equívoco de um 

servidor do Núcleo de Licitação e Contratos, que devido ao grande número de 

processos tramitando no Núcleo, anexou envelopes em outro processo junto com 

outros envelopes entregues pela mesma empresa, e os envelopes foram 

protocolados às 08:53 horas do dia 24/01/2022 sob o número único 517.915.L72-

LN.  

Sendo assim, a CPL decide tornar sem efeito a sessão pública de recebimento de 

envelopes ocorrida no dia 25/01/2022 e consequentemente anulando todos os atos 

ocorridos na sessão, ficando aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para as 

demais licitantes se manifestarem quanto a referida decisão.  

Após manifestação das empresas ou findo o prazo recursal/contrarrazões (se houver) 

a CPL com o intuito de se aproveitar o processo, marcará nova data para repetição 

da sessão. 

Aquidauana/MS, 26 de janeiro de 2022. 

 

  

    Claudiomiro Eloi                       

Secretário da CPL     

            

 

 

Murilo Faustino Rodrigues  

Suplente da CPL     

 

 

 

Silvia Letícia Bernardes 
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