ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes nº 88 - Centro, inscrito no
CNPJ(MF) sob o nº 02.056.737/0001-51, torna público para conhecimento de todos os
interessados, que em reunião ocorrida no dia 02 de março de 2020 as 15:00 horas, a Comissão
Especial de Licitação se reuniu para analisar as impugnações protocolizadas no dia 28 de
fevereiro de 2020 em face do edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019,
objetivando a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e
Esgotamento Sanitário de Quirinópolis-Go, e em razão do volume de questionamentos e
números de impugnações bem como possíveis modificações que possam ocorrer no presente
edital constatado pela análise preliminar nesta reunião, a CEL decide em razão da prudência e
princípios da Autotutela, da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do
Interesse Público suspender a sessão pública marcada para o dia 04 de Março de 2020 às 09:00
horas, para análise e julgamento das impugnações apresentadas e em confirmando as análises
iniciais, proceder com os estudos para modificações do edital. Ficou decidido que pelo volume
de questionamentos técnicos e jurídicos, a análise e o julgamento não será possível ser feita em
apenas 03 dias, sendo assim necessário 10 dias para publicação da decisão. Depois de realizada
as devidas análises referente ao processo, o aviso de continuidade do certame e reabertura da
seção pública de recebimento de envelopes será informada por meio de aviso de publicação.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, na sala 11 na
sede da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, ou pelo telefone (64) 3615-9100, ou ainda pelo email concessaoquirinopolis@gmail.com.
PUBLIQUE-SE:

Quirinópolis, 02 de Março de 2020.
WARLA ADRIANA ALVES BRITO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Praça dos Três Poderes nº 88 - Centro - Quirinópolis-Goiás, Fone: (64) 3615-9100 - CEP: 75.860-000

