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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ 
  

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 
A CPL da Câmara Municipal de Tianguá-Ce, comunica que na realização das 

licitações durante o período de vigência do Isolamento Social decretado pelo 

poder executivo local, serão tomadas algumas medidas de colaboração e 

precaução ao contágio pelo COVID-19 que assola a saúde mundial. 

 

ADOTAREMOS ALGUMAS MEDIDAS PREVENTIVAS, TAIS COMO: 

 

1. Os agentes públicos do setor de licitações usarão máscaras de proteção 

enquanto estiverem no referido setor. 
 

2. Será coordenada a recepção dos licitantes, tendo em vista os mesmos serem 

de diversas localidades, disponibilizando um Agente Público na recepção 

para que possam deixar seus envelopes, evitando a aglomeração no interior 

da sala. 
 

3. Finalizado o recebimento dos envelopes, caso a Comissão de Licitação 

entenda por dar prosseguimento ao certame no mesmo dia, os licitantes 

serão orientados para que entrem e permaneçam na sala em número 

máximo de três, para o procedimento de análise e rubrica da 

documentação/proposta de preços. Os demais licitantes deverão ficar do 

lado de fora da sala até nova decisão sobre a forma de prosseguimento do 

processo. 
 

4. A fim de evitar aglomeração, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

receber a documentação através de protocolo e suspender a fase do 

processo licitatório, para análise documental interna. Após a análise 

documental interna, a Comissão Permanente de Licitação publicará o 

resultado da respectiva fase licitatória nos mesmos meios de publicação que 

circularam o Edital, dando acesso público a todos os documentos recebidos 

na sessão, para dar início à contagem dos prazos recursais, conforme a 

legislação aplicável. 
 

5. O atendimento ao público inerente aos procedimentos licitatórios 

(esclarecimento, emissão de CRC, impugnações, recursos) durante a vigência 

do Isolamento Social no município, se dará das seguintes formas: 

5.1. Presencial, nos endereços listados abaixo, por meio de um servidor em 

regime de plantão para atendimento de forma individualizada, tomando 

todas as medidas de segurança necessárias, de segunda a sexta-feira, no 

horário de 08h00min às 12h00min, sempre que for publicado qualquer 

processo licitatório. 
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5.2. Pelo telefone (88) 3671-1735 

5.3. Pelo e-mail: cplcamaratiangua@gmail.com. 

 

O Setor de Licitação agradece a sua colaboração, pois a prevenção é a 

medida mais eficaz para evitar sérios danos à saúde de todos! 


