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AVISO DE ADIAMENTO 

E REPUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - FMAS 

 

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Prefeitura de Telha, em 

atendimento às disposições legais, torna público, para 

conhecimento de todos, que em atendimento às disposições 

legais e aos Princípios da Legalidade, da Publicidade, da 

Economicidade e da Eficiência, torna público o ADIAMENTO 

do procedimento licitatório acima especificado, que seria 

realizado em 06/05/2021, às 09: 00h (nove horas), em virtude 

do processo não ter sido cadastrado no sistema 

LICITANET e que a contagem do prazo não atenderia ao 

que determina a legislação vigente, ao tempo que comunica 

a sua republicação e, em conformidade com a Lei n° 

10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna 

pública, para conhecimento de todos, a sua REPUBLICAÇÃO, 

mediante informações a seguir: 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS 

SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE TELHA/SE. 

DATA E HORA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

13/05/2021, às 09:00h (nove horas).  

LOCAL: site do licitanet:www.licitanet.com.br 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do 

objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados nos respectivos Orçamentos de 

2021/2022, com dotação suficiente, obedecendo à classificação 

pertinente. 

BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decretos Municipais nº 66 de 2020  e o 29 de 2017, Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

PARECER JURÍDICO: nº 24/2021.  

O Edital e informações complementares, encontra-se à 

disposição dos interessados, no site oficial do Município em 

www.telha.se.gov.br na opção acesso à informação e ainda 

através do site www.licitanet.com.br no caso de sua ineficiência 

poderá ser solicitado pelo e-mail: 

licitacaotelha2019@gmail.com 

Telha/SE, 28 de abril de 2021. 

Jozias Ribeiro Filho 

Pregoeiro 
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