
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br 

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA
 

 

Processo Licitatório nº. 024/2021 

Pregão Presencial nº. 017/2021 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
REGISTRO DE PREÇOS. 
 

 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 

podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Admi

Ocorre que devido aos atuais acontecimentos, como a dispersão do Coronavírus que forçou o Estado 

de Minas Gerais a publicar a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID

2021, que institui o Protocolo Onda R

finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de 

assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID

No âmbito do município de Itanhandu, foi editado o Decreto Municipal nº 

2021 que dispõe sobre as medidas de restrição em razão da pandemia do Covid19 em razão de 

reconhecimento de "Onda Roxa" em todo o Estado de Minas Gerais. 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

atribuições, decide adiar por tempo indeterminado a sessão pública para abertura de envelopes e oferta de 

lances do Pregão Presencial nº 17/2021. 

 Nova data será marcada e publicada na imprensa oficial do Município.
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AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA

 

AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
DAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 

podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Admi

Ocorre que devido aos atuais acontecimentos, como a dispersão do Coronavírus que forçou o Estado 

Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 130, de 3 de março de 

2021, que institui o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico 

finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de 

assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19. 

No âmbito do município de Itanhandu, foi editado o Decreto Municipal nº 4978

dispõe sobre as medidas de restrição em razão da pandemia do Covid19 em razão de 

reconhecimento de "Onda Roxa" em todo o Estado de Minas Gerais.  

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

adiar por tempo indeterminado a sessão pública para abertura de envelopes e oferta de 

lances do Pregão Presencial nº 17/2021.  

arcada e publicada na imprensa oficial do Município. 

 
Itanhandu, 17 de Março de 2021 

 

 

 

 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

 

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA 

AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 

podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública e,  

Ocorre que devido aos atuais acontecimentos, como a dispersão do Coronavírus que forçou o Estado 

19 nº 130, de 3 de março de 

Epidemiológico - Onda Roxa - com a 

finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de 

4978, de 16 de março de 

dispõe sobre as medidas de restrição em razão da pandemia do Covid19 em razão de 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas 

adiar por tempo indeterminado a sessão pública para abertura de envelopes e oferta de 


