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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 
 
 

RECURSO
PRAZOS RECURSAIS

 
Síntese do edital da Chamada Pública e orientações con�da no Chek List:

 

4.6 do edital – Desconformidade de documentação da
habilitação, fica FACULTADA a Comissão de Licitação – conceder 05 (cinco) dias úteis para
regularização;

 

4.7 do edital – Ausência de documentação da habilitação, fica FACULTADA a
Comissão de Licitação - conceder 05 (cinco) dias úteis para regularização;

 

Obs: Se caso todos forem INABILITADOS na fase da habilitação, registrar o
fracasso em Ata e conceder prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de peça recursal;

 

6 do edital – Impugnação de edital – 05 (cinco) dias úteis antes da abertura;

 

6 do chek list   000033809186 – Recurso protocolado após 05 (cinco) dias úteis –
INTEMPESTIVO;

 

5.2.2 do chek list  – Divulgação do resultado da Ata - conceder 05 (cinco) dias
úteis para intenção de recorrer da decisão do resultado;

 

9.4 do edital – Relatório de Aprovação das Amostras – caso seja Reprovada pela
Comissão designada por Portaria para a aprovação, conceder 03 (três) dias para intenção de
recorrer da decisão do resultado, respeitando o direito que os par�cipantes terão ao contraditório
e ampla defesa no prazo de 03 (três) dias úteis;

 

15.4 – do edital - Assinatura do Contrato – após a Convocação para a assinatura
do Contrato, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura.
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           Caso não compareça, o mesmo deverá ser INABILITADO, registrar em Ata e
convocar o próximo.

 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em
22/09/2022, às 14:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ELISA GONCALVES PEREIRA CAIXETA, Pregoeiro
(a), em 22/09/2022, às 15:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033809834 e o código CRC 7BDEC463.

 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
QUINTA AVENIDA, QD. 71, Nº 212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-030 -

GOIÂNIA - GO.
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