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AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
            
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da 
sessão pública das 14:00 hs do dia 07 de Abril de 
2021, destinada ao recebimento das propostas 
relativas ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição parcelada de combuistíveis para 
a Cãmara Municipal de Solânea/PB. Justificativa: O 
referido Pregão foi cancelado em virtude da 
publicação por parte do Estado da Paraíba, a 
Medida Provisória nº 29, que dispões sobre a 
instituição e antecipação de feriados, no âmbito do 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da 
sessão pública das 14:00 hs do dia 07 de Abril de 
2021, destinada ao recebimento das propostas 
relativas ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição parcelada de combuistíveis para 

icipal de Solânea/PB. Justificativa: O 
referido Pregão foi cancelado em virtude da 
publicação por parte do Estado da Paraíba, a 
Medida Provisória nº 29, que dispões sobre a 
instituição e antecipação de feriados, no âmbito do 

Estado da Paraíba, emc aráter e
finalidade de conter a propagação da pandemia de 
COVID-19, e dá outras providências, dessa forma a 
presente CPL entende que este edital não 
conseguirá cumprir os dias úteis previsto na 
legislação entre a data da publicação e a data da 
abertura do certame.. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Governador João Fernandes de 
Lima, S/N - Centro - Solânea 
33631285. E-mail: cmsolpb@gmail.com. 
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Estado da Paraíba, emc aráter excepcional, com a 
finalidade de conter a propagação da pandemia de 

19, e dá outras providências, dessa forma a 
presente CPL entende que este edital não 
conseguirá cumprir os dias úteis previsto na 
legislação entre a data da publicação e a data da 

rtura do certame.. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte 

Rua Governador João Fernandes de 
Solânea - PB. Telefone: (83) 

mail: cmsolpb@gmail.com.  

- PB, 26 de Março de 2021 
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