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AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL E RETOMADA DA SESSÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO N°30/2021. 

PROCESSO N° 50900.000217/2020-04. 

 

A COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, através da Comissão Permanente de Licitações torna 

público aos interessados, em especial às empresas participantes do Pregão Eletrônico 

n°30/2021, a DECISÃO prolatada pela DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO 

CEARÁ, através da Autorização DIRPRE n°37/2022 e, consubstanciada na Decisão Judicial Liminar 

proferida pela 8ª Vara da Justiça Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800694-

35.2022.4.05.8100, que segue nos seguintes termos: 

a)  Tornar sem efeito a Autorização DIRPRE nº 008/2022 (5111099), que ratificou a adjudicação 

e homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 030/2021, cujo objeto consiste na contratação 

do serviço de Manutenção das instalações civis e Prediais do Porto de Fortaleza, pelo período 

de 36 (trinta e seis) meses, em favor da empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, pela quantia 

de R$ 10.201.064,55 (dez milhões, duzentos e um mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos). 

b) ANULAR PARCIALMENTE, o Pregão Eletrônico nº 030/2021, haja vista a Decisão Judicial 

Liminar, proferida pela 8ª Vara da Justiça Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 

0800694-35.2022.4.05.8100, que determinou a anulação do ato administrativo que classificou 

a empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA no Pregão Eletrônico nº 30/2021, objeto do 

processo administrativo SEI nº 50900.000217/2020-04, bem como todos os atos administrativos 

dela decorrentes, tais como juízo de homologação, adjudicação e o próprio contrato 

administrativo firmado com a referida empresa; 

c)  Autorizar a remarcação da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 030/2021, retrocedendo à 

etapa imediatamente anterior, e, mediante prévio aviso aos licitantes, promover a análise das 

propostas dos demais licitantes. 

 

Dessa forma, comunicamos que a sessão de retomada será no dia 16/05/2022, às 14h30min, no 

endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br/, sob o ID n°910280. 
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