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AV1SO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021

° 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021

O Município de Porto - PI. através de seu pregoeiro, torna público, para o
conhecimento de todos os interessados que realizará a abertura de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 . anteriormente marcado com o
prazo de lnfclo d e recebimento de propostas no dia 15/02/2021 às 8:00h (oito
horas), prazo final de recebimento de propostas no dia 01/03/2021 às 8:30h (oito
horas e trinta minutos) e irucio da sessão para disputa de lances no dia 01/03/2021
Objeto : REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMENDA DA MERENDA
ESCOi AR DO MUNICIPIQ DE PORTO-PI fica adiado da Mro!lnte (oana· o
às 08:30h (oito horas e trinta minutos). que tem como

prazo de início de recebimento de propostas no dia 23/02/2021 às 8:00b (oito
horas), prazo final de recebimento de propostas no dia 05/03/2021 às 8:30h (oito
horas e trinta minutos) e iIÚcio da sessão para disputa de lances no dia 05/03/2021
às 08:30h (o ito h oras e trinta minutos)O edital e seus anexos poderão ser
acessados pelo sítio eletrônico www.selcorp.com.br. Maiores Informações
Prefeitura Municipal de Porto-PI, situada a Avenida Presidente Vargas, 212,
Centro, telefone: 86- 98816-1099, e-mail: llcltaportopl@gmail.com.

O Município de Porto - PI. através de seu pregoeiro, torna público, para o
conhecimento de todos os interessados que realizará a abertura d e licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 003/2021. com prazo de início de
recebimento de propostas no dia 15/02/2021 às 8:00h (oito horas), prazo final de
recebimento d e propostas no dia 01/03/2021 às 14:00h (quatorze horas) e início da
sessão para disputa de lances no dia 01/03/2021 às 14:00h (quatorze horas), que
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, GÁS DE COZINHA E
DERIVADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEDJJRA E
DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE PORTO-PI. fica adiada da seguinte
tem como

fm:maLcom prazo de Início de recebimento de propostas no dia 23/02/2021 às
8:00h (oito horas). prazo final de recebimento de propostas no dia 05/03/2021 às
14:00h (quatorze horas) e lnfcio da sessão para disputa de lances no dia
05/03/2021 às 14:00h (quatorze horas). O edital e seus anexos poderão ser
acessados

pelo

sítio

e letrônico

www.selcorp.com.br.

Maiores

Informações

Prefeitura Municipal de Porto- PI, situada a Avenida Presidente Vargas, 212,
Centro, telefone: 86- 98816-1099, e-mail: licitaportopi@gma il.com.
Porto - PI, 22 de Fevereiro de 2021.

Porto -PI, 22 de Fevereiro de 2021.

MANOEL RENATO BEZERRA SILVA
Pregoeiro

MANOEL RENATO BEZERRA SILVA
Pregoeiro
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DECRETO N • 012/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

CEP: 64.145-000 - E -mail:
prefeituraportopi@gmail.com

Dispôe sobre o retomo das aulas da
rede pública municipal de ensino, n.a

AV1SO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO E LETRÔNICO N o 002/2021

uigencia de •estado de ca.lamidade•,
decorrente da COVID-19 no município e
dá outras prouide,icias.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAut. no uso de suas

O Município de Porto - PI, através de seu pregoeiro, torna público, pare o
conhecimento de todos os interessados que realizará a abertura de Hcitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 002/2021. com prazo de inlcio d e
recebim nto d propostas no dia 1s102no21 às 8:00h (oito hora s ). prazo final d e
recebim nto d e propostas no dia 01/03/2021 às 11:00h (onze horas) e inic io da
sessão para disputa de lances no dia 01/03/2021 às 11 :00h (onze horas), que tem

atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município de lnhuma-Pl e com
fulcro na Lei Federal nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pela Prefeitura, nesse periodo de

crise na saúde pública, decorTente da COVID-19 ;
DECRETA:

como Objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA AQUISIÇÃO OE MATERIAi. OE CONSTRUÇÃO E AFINS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ôRGÃOS
MJ JNJCIPAIS DE PORTO-PI fiça adiada da seguinte fooua, com pr~azo de
infcio d e recebime nto d e propostas no dia 23/02/2021 às 8:00h (oito horas), prazo
fina l de recebimento de propostas no dia 05/03/2021 às 11:00h (onze horas) e
início da sessão para disputa de lances no dia 0 5/03/202 1 às 11:00h (onze horas)_.
O edital e seus anexos poderão ser acessados pelo sítio eletrônico
www.selcorp.com.br. Maiores Informações Prefeitura Municipal de Porto-PI,
situada a Avenida Presidente Vargas, 212, Centro, telefone: 86- 98816-1099, email: 1icitaportopi@gmaiJ.com.

Art. l • . Fica determinado o retorno das aulas dos alunos da rede pública

municipal de ensino, a partir do dia 22 de fevereiro d e 2021, a ser realizado de forma
REMOTA;
Art. 2 º.

Fica mantida a suspensão de atividades pedagógicas presenciais,

em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto prevalecerem as medidas
de isolamento previstas pelas autoridades sanitâr!as. como forma de prevenção ao
COVID- 19;
Art. 3°. Este decreto entrará em vigor n a data de sua publicaçã o, revogando

as disposições e m contrário e podendo ser revisto a qualque r tempo. de acordo com
a evolução epidem io lógica do m unicípio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se,

Porto - PI, 22 de Fevereiro d e 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de lnhuma-PI, em 22 de fevereiro de 2021 .

MANOEL RENATO BEZERRA SILVA
Pregoeiro
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ELBERT HOLANDA MOURA
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