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44 
AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA 

FASE DE HABILITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Itabaiana Estado da Paraíba, através da Secretaria 

Municipal de Administração, por intermédio da CPL torna público, que em 

virtude de excepcional interesse público e para conhecimento dos interessados, 

que após o julgamento dos recursos administrativos interpostos pelas Empresas: 

POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 

08.438.654/0001-03 e CAMPOFELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 

EPP CNPJ decidiu por unanimidade os membros desta Comissão, pela parcial 

procedência das razões dos Recursos apresentados pelas recorrentes. Desta 

forma: permanece inalterada a decisão anteriormente proferida por esta 

Comissão, quando da publicação do julgamento da inabilitação da Empresa 

POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 

08.438.654/0001-03, e alterada a decisão anteriormente proferida por esta 

Comissão, quando do prazo concedido na publicação do resultado de 

habilitação, para regularização da sua documentação fiscal, apresentada com 

restrição, deliberando pela habilitação condicional CAMPO FELIZ 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ 26.635.344/0001-60, 

ficando assegurado o prazo para regularização da sua documentação fiscal a 

partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

cuja motivação do Ato Administrativo praticado pelo Poder Público Municipal, 

encontra-se á disposição dos interessados, fazendo parte integrante do 

procedimento licitatório oriundo do Edital de Tomada de Preços nº. 

01/2017/PMI, na sede da Comissão de Licitação, sita a Av. Presidente João 

Pessoa Nº 420/430 - Centro Itabaiana/PB, decisão esta ratificada pela 

Autoridade que ordena despesas no Município de Itabaiana -PB. Por derradeiro, 

este Colegiado informa que a abertura dos envelopes contendo as Propostas de 

Preços das Licitantes habilitadas no Certame respectivo, será formalizada 

através da sessão pública a ser realizada no dia 06 de novembro de 2017, às 

09:00 horas, no endereço acima citado. 

Itabaiana 03 de Novembro de 2017. 

 

RODRIGO MARTINS CAMBOIN DA 

PRESIDENTE DA CPL 

 


