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EÍADO
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DO MARÁNHÃO
MUNICIPÂI DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE IÍ{FRAEsÍRUTURÂ E SERVIçOS PÚBUCOS
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No 145/2019

- GAB/STNFRA

TMPERATRTZ

- MA, í9 DE MARÇO DE 2019.

Ao llustríssimo Sr.
BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE
Presidente da Comissáo Permanente de Licrtação
NESTA
DEMANDA URGENTE
Nobre Presidente,

Ao

cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me

do

presente expediente para

INFORMAR a Vossa Senhoria ac.erca da Conconência Pública no 004/20í 9 cujo o objeto

trata-sê da Central de Abastecimento

- CEASA, com base nas consideraçôes

abaixo

elencadas;

Considerando a necessidade de a Administraçáo Pública através de seus
órgãos realizar seus atos com base nos contidos do artigo 37 da Constituição Federal da
Republica de 1988 e seus princípios;

Gonsiderando que a Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos e órgão
responsável pela fiscalização e execução do objeto da Conconência Pública no 004/2019
o qual tem como objeto a Construçáo de um Centro de Abastecimento - CEASA;

Considerando o interesse da Administraçáo Pública Municipal em que seus

atos

e dos seus órgãos sejam pautados na transparência, na legalidade e

na

impessoalidade;

Considerando

a

necessidade

de que os procedimentos de licitação

se

atenham para a vinculação do Projeto Básicoffermo de Referência aos Editais;

Considerando a existência de elementos que pôem em risco a integridade do
presente certame licitatório

e atenta contra a seguridade dos atos da administração

elencados pelos respectivos Recursos de lmpugnaÉo;

Considerando o lapso temporal curto para resposta, ajustes e melhorias do
cêrtamê licitatório.
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SECRETARIA DE

RESOLVO pela

a

IÍ{FRAE§ÍRUÍURA

SUSPENSÃO

E

SERVIçOs PÚBTICOS

do

PROCEDIMENTO LICITATÓR|O

referente à CONCORRÊNCIA PÚBUCA N" 004/2019, com â finalidade de que sejam
tomadas as devidas providencias e realizados os ajustes necessários sendo remetidos os

autos do procedimento licitatório

à SINFRA, e, quando procedidos, REALIZAR

nova

publicação do respectivo aviso/reabertura de licitação.
Sem mais para o momento, encaminho votos de elevado valor e prestígio.
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