PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

AVISO DE RETIFICAÇÃO NA DATA DE
ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2021
PROCESSO LICITATORIO: Nº. 002/2021
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001/2021
TIPO: Menor Preço
CARACTERÍSTICA: Menor Preço Por Item.
OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol), para
atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de Solidão, suas
secretarias e fundos municipais.
NOVA DATA DE ABERTURA: dia 03 de fevereiro de 2021 as 10:00hs (Horário de Brasília),
através do sistema de compras eletrônicas utilizados pela administração, cujos acessos
estão disponíveis no site da LICITANET, no endereço eletrônico: www.licitanet.com.br.
Valor Global Estimado do Objeto: R$ 905.090,00 (novecentos e cinco mil e noventa
reais).
Motivo da retificação na data de abertura do certame: Em virtude de não ter havido
nenhuma empresa interessada, bem como nenhuma proposta ofertada para os itens objeto
desta licitação, onde será remarcado uma segunda chamada para o presente certame.
Obs.: Fica retificado apenas a data de abertura do certame, para uma nova data
(03/02/2021, às 10:00 hs), permanecendo inalterada as cláusulas, demais condições, itens
e valores de referência do edital.
Edital, aviso de retificação e demais informações continuam disponíveis, junto ao Pregoeiro
e Equipe de Apoio da Prefeitura de Solidão - PE, na sala de licitações, localizada na Rua
Luiz Carolino de Siqueira, n° 184, Centro – Solidão – Pernambuco – CEP: 56.795-000,
fone/fax (0**) 87 3830 1140 / 1141, das 8:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira. Sites:
para disputa do certame: www.licitanet.com.br (por meio de cadastro prévio para obter
usuário e senha de acesso/login ao sistema eletrônico LICITANET) e para
consulta/impressão do edital e anexos: www.solidao.pe.gov.br. E-mail para
informações/dúvidas: cplprefeiturafms@hotmail.com.
Solidão/PE, 20 de janeiro de 2021.
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