Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 048/2016 REMARCAÇÃO
PROCESSO 13066/2015
AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a
Contratação de empresa especializada em confecção de estruturas em metalon, para
sinalização de obras, reforma de unidades, eventos e informações em geral aos munícipes,
produção, instalação e manutenção inclusa de estruturas em metalon onde posteriormente
serão aplicadas lonas impressas com as campanhas institucionais, saliento que todas as
estruturas fabricadas deverão ser instaladas (fixados em poste, ou no chão com
profundidade suficiente para segurança e concretado), para atendimento das necessidades
da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos, conforme o disposto no Projeto
básico/ Termo de Referência – Anexo V.
Mangaratiba, 28 de julho de 2016.

Elen Garcia Machado
Pregoeira
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Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2016, versam os autos acerca do fato da
necessidade para uma melhor análise do “Termo de Referência”, elaborado pela Secretaria
Municipal de Comunicação Social e Eventos. Visto isso, esta Comissão decide-se por suspender
a realização deste certame por “SINE DIE”.
O mesmo se justifica, afim de que se respeitem os princípios da Legalidade,
Isonomia, Celeridade, Transparência e Eficiência.
Desta feita, quando oportuno, nova data será publicada, para a realização de novo
certame licitatório.
Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a sessão na qual, foi lavrada a
presente Ata que juntada aos autos, registra-se e publique-se.
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