
 

 
PREFEIRURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS 

 

LEI ALDIR BLANC – POCINHOS-PB 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 
RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO AO EDITAL Markos 

Nascimento de Aquisição de Bens e Serviços Culturais realizado pela Secretária 

de Cultura e Esportede Pocinhos-PB, com recursos da Lei Aldir Blanc.  

Eu, ............................................................................................, portador do 

documento de identidade nº................., apresento recurso junto a Secretaria de 

Cultura e Esporte de Pocinhos-PB, contra resultado do edital Markos Nascimento de 

Aquisição de bens e serviços culturais. 

A decisão objeto de contestação é 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

(explicitar a decisão que está contestando). 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

(Justificativa) 

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:  

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 (OSs anexos deverão ser enviados juntamente com esse formulário- No mesmo e-mail) 

 

Pocinhos, ________ de outubro de 2021 

 

..................................................................................................... 

Assinatura do(a) proponente 

 



OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

• Os recursos deverão ser enviados para o endereço secultpocinhos@gmail.com , no prazo de 2 

(dois) dias úteis após a publicação do resultado. 

 

• Só serão aceitos recursos com a sua justificativa no formulário disponibilizado. 
  

• A Comissão Municipal da Lei Aldir Blanc designará entre seus membros, aqueles que farão o 
julgamento dos recursos.  

 

• As respostas e os resultados dos recursos serão informados direta e indiretamente aos 
recorrentes no prazo de até 1 (um) dia útil.  

 

• É de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das informações.  
 

• Após o julgamento dos recursos, o resultado final será homologado pela Secretaria de Cultura e 

Desportos de Pocinhos e divulgado no Diário Oficial do Município e nas páginas eletrônicas da 

Prefeitura Municipal de Pocinhos www.pocinhos.pb.gov.br; 

 

• Não será conhecido o recurso por terceiro, extemporâneo, inconsistente, que 

desrespeite a Comissão Examinadora, que não atenda às exigências e especificações 

estabelecidas no Edital ou em outros atos ou retificações que vierem a ser publicados;  

 

• Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão de recurso ou recurso sobre 

recurso. 


