GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ - EAP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Atenção Senhores Fornecedores
Aos Senhores interessados em participar de licitações desta Escola de Administração
Pública do Amapá – EAP.
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) tem a função de receber, examinar e julgar
todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às
licitações nas diversas modalidades.
A missão da CPL é selecionar a proposta mais vantajosa para Administração, visando a
economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços.
EQUIPE: Laio Campos Cruz (Presidente/Pregoeiro), Carlos Alberto Rabelo Cruz (Equip.
Apoio), Uriel Neurimir da Rocha Tito (Equip. Apoio), Francinaldo Martins Ferreira (Equip.
Apoio).
O edital pode ser obtido nos endereços
eletrônicos: http://www.eap.ap.gov.br/licitacoes.php; http://www.licitacoes-e.com.br;
e http://www.ap.gov.br/amapa/licita/quadro.php#
DICAS IMPORTANTES:
1- Leia, releia e volte a ler o Edital.
2- É importantíssimo que para participar de uma
licitação você se certifique de tudo que está
contido no edital. Desde a data de abertura e do
julgamento, passando pelo objeto da licitação, a
documentação solicitada para habilitação, até os
prazos para recursos e outros aspectos.
3- Não se deixe levar pelo ímpeto de somente ler
o que lhe interessa, correndo o risco de ficar
inabilitado ou desclassificado pela falta de um
documento qualquer ou por um simples erro de
proposta.

identificação em cada envelope do que está
contido nele.
8- Leve em consideração possíveis problemas
técnicos, quando a desconexão do pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão do pregão na forma eletrônica será
suspensa e reiniciada somente após comunicação
aos participantes, no endereço eletrônico
utilizado para divulgação.

4- Em caso de dúvida, utilize seu direito ao
esclarecimento, mas nunca participe sem estar
ciente de todas as condições para participação.
5- Ao obter o edital, comece já a preparar a
documentação, alguns documentos levam dias
para
chegar
às
suas
mãos.
6- Formule sua proposta com cuidado - Faça sua
proposta analisando corretamente o que foi
solicitado no Edital. Fique atento aos detalhes.
7- A documentação e a proposta devem ser
entregues em envelopes separados, com a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL – EAP)
Contato: Laio Campos Cruz
E-mail: cpl.eap@hotmail.com
Fone: (96) 3312-1957
Horário de atendimento: 8h às 11h
Prédio sede da EAP – Rua Amazonas, nº 20, Bairro:
Centro, CEP: 68900-013 - Macapá-AP.

