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SUSPENSÕES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Pregão Eletrônico - 045/2022

Suspensões/Reinícios
Evento Data Motivo Arquivo

Suspensão 23/11/2022 - 08:50:41 Ofício --

Justificativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 045/2022

O Município de Taquari, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 282/2022, no uso de suas atribuições legais, notifica as empresas interessadas no edital de Pregão
Eletrônico nº 045/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços relativos ao fornecimento de cartão vale-alimentação para os
servidores públicos municipais de Taquari, RS, conforme autorização da Lei Municipal nº 3.023 de 07 de outubro de 2009, de que o referido certame marcado para o dia
24/11/2022, às 09horas, encontra-se SUSPENSO, em razão de pedidos de impugnação pendentes de análise pela Procuradoria Jurídica. Possíveis alterações e nova data de
julgamento serão informadas através de publicação oficial.

Taquari, 23 de novembro de 2022.

MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA
Pregoeiro – Portaria nº 282/2022

Reinício 27/12/2022 - 14:31:19 -- --

Justificativa: Processo será republicado, com as alterações determinadas pelo Parecer Jurídico nº 732/2022, já anexo ao processo e proferido em julgamento às impugnações
apresentadas.

Suspensão 09/01/2023 - 10:43:44 Ofício --

Justificativa: O Município de Taquari, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 282/2022, no uso de suas atribuições legais, notifica as empresas interessadas no
edital de Pregão
Eletrônico nº 045/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços relativos ao fornecimento de cartão vale-alimentação para os
servidores públicos municipais de Taquari, RS, conforme autorização da Lei Municipal nº 3.023 de 07 de outubro de 2009, nos termos e condições definidos neste edital e no
Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do mesmo, de que o referido certame marcado para o dia 12/01/2023, às 09horas,
encontra-se SUSPENSO, em razão de pedido de impugnação pendente de análise pela Procuradoria Jurídica. Possíveis alterações e nova data de julgamento serão informadas
através de publicação oficial.
Taquari, 09 de janeiro de 2023.

Reinício 09/01/2023 - 11:19:22 -- --

Justificativa: Alteração do aviso de suspensão para correção de data.

Suspensão 09/01/2023 - 11:20:36 Ofício --

Justificativa: O Município de Taquari, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 282/2022, no uso de suas atribuições legais, notifica as empresas interessadas no
edital de Pregão Eletrônico nº 045/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços relativos ao fornecimento de cartão vale-
alimentação para os servidores públicos municipais de Taquari, RS, conforme autorização da Lei Municipal nº 3.023 de 07 de outubro de 2009, nos termos e condições definidos
neste edital e no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do mesmo, de que o referido certame marcado para o dia 18/01/2023, às 09horas, encontra-se SUSPENSO, em
razão de pedido de impugnação pendente de análise pela Procuradoria Jurídica. Possíveis alterações e nova data de julgamento serão informadas através de publicação oficial.
Taquari, 09 de janeiro de 2023


