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1) FASE DE HABILITAÇÃO 
A Comissão Especial de Licitação - CEL analisará a documentação de habilitação, inabilitando as inscrições 
que não se enquadrem neste Edital de acordo com os impedimentos e motivos para indeferimento da 
inscrição, resolvendo os casos omissos. 

2) PRAZO RECURSO EM FACE DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
A intimação do RESULTADO DE HABILITAÇÃO será feita através do Diário Oficial do Município – DOM e no sítio 
compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis previsto em lei para a interposição de recurso. Encerrado o prazo para interposição de recurso, inicia-se o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de contrarrazões. 

3) PUBLICAÇÕES RECURSOS E CONTRARRAZÕES 
Interposto o recurso e apresentadas contrarrazões será comunicado aos demais licitantes, por meio de 
publicação no D.O.M e no portal https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/. 

4) DECISÃO RECURSO 
Após publicações, recursos e contrarrazões serão encaminhados para ASJUR/CLFOR e, em seguida, 
serão encaminhados para decisão do GABVICE. 

5) FASE PROPOSTA DE PROJETO 
Decididos os recursos, a Comissão marcará a sessão em que dará prosseguimento ao processo licitatório, na qual 
será divulgada a decisão dos recursos e serão abertos os Envelopes B, contendo os documentos relacionados ao 
projeto contendo as imagens e textos para escolha de trabalhos visuais, os quais serão encaminhados para avaliação 
por parte da Comissão Julgadora. 

6) ANÁLISE DE PROPOSTA DE PROJETO 
A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos inscritos, classificando-os. Concluída a avaliação dos projetos, o resultado 
será registrado pela Comissão Julgadora em ata final fundamentada e encaminhada à Central de Licitações da 
Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, que marcará sessão para divulgação do resultado da classificação das propostas. 

7) PRAZO RECURSO EM FACE DO RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PROJETO 
A intimação do RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PROJETO será feita através do Diário Oficial do Município 
– DOM e no sítio compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis previsto em lei para a interposição de recurso. Encerrado o prazo para interposição de recurso, 
inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de contrarrazões. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) PUBLICAÇÕES RECURSOS E CONTRARRAZÕES 
Interposto o recurso e apresentadas contrarrazões será comunicado aos demais licitantes, por meio de 
publicação no D.O.M e no portal https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/. 

9) DECISÃO RECURSO 
Após publicações, recursos e contrarrazões serão encaminhados para ASJUR/CLFOR e, em seguida, 
serão encaminhados para decisão do GABVICE. 

10) RESULTADO FINAL 
Decididos os recursos, a Comissão marcará a sessão em que dará prosseguimento ao processo 
licitatório, na qual será divulgado o resultado do Concurso, o qual também será divulgado através da 
publicação no DOM e nos sítios compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br e www.fortalezacriativa.com. 


