
 
ESTADO DE SERGIPE 

Prefeitura Municipal de Itabaiana 
Fundo Municipal de Assistência Social 

 

 

AVISO DE ADIAMENTO 

E 

REPUBLICAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 007/2021 

 

A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana,, 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  09/02/2021 

(nove de fevereiro de dois mil e vinte e um) a partir das 13:00h (treze horas), 

em virtude de mudança no objeto, quantitativo e dotação orçamentária, ficando a 

sua REPUBLICAÇÃO, mediante informações a seguir:  

OBJETO: Aquisição e fornecimento parcelado de cestas básicas para atender as 

famílias que se encontram em vulnerabilidade social conforme especificação e 

quantitativos constantes no termo de referência. 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:  

Início de Acolhimento das Propostas Comerciais: 04/03/2021 (quatro de março 

de dois mil e vinte e um) a partir das 13:00h (treze horas) – Horário de Brasília  

Limite de Acolhimento das Propostas Comerciais: 17/03/2021 (dezessete de 

março de dois mil e vinte e um) às 08:00h (oito horas) – Horário de Brasília 

Abertura das Propostas Comerciais e Sessão de Lances: 17/03/2021 (dezessete 

de março de dois mil e vinte e um) às 09:00h (nove horas) – Horário de Brasília  

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

04.02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244.0006.2118 – Benefícios 

Eventuais.3390.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 

3390.32.04 - Gêneros alimentícios Fonte 1001  

Ação: 2141 – Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional Órgão: 04 – Secretaria do Desenvolvimento Social Unid. Orç.:0402 – 

FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social Função: 08 – Assistência Social 

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária Programa: 0006 – Incentivo ao bem 

estar com ênfase na redução das desigualdades sociais Elemento: 33903200 – 

Material, bem ou serviço para distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13909919 – 

Transferência de recurso decorrente de emendas parlamentares individuais para 

ações de combate ao Covid-19 

Sub elemento: 33903207 – Material, bem ou serviço destinado a assistência social. 

Ação: 2141 – Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional Órgão: 04 – Secretaria do Desenvolvimento Social Unid. Orç.:0402 – 

FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social Função: 08 – Assistência Social 

Sub Função: 244 – Assistência Comunitária Programa: 0006 – Incentivo ao bem 

estar com ênfase na redução das desigualdades sociais Elemento: 33903200 – 

Material, bem ou serviço para distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 – 

Recursos ordinários Sub elemento: 33903207 – Material, bem ou serviço destinado 

a assistência social.  

BASE LEGAL A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal 

n.º 026/2020, de 19 de fevereiro de 2020 (pregão eletrônico) , da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 

2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 04, 

de 02 de janeiro de 2006, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 1993, Lei Federal 

n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Decreto 

n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

Decreto n.º 3.784 de 06 de abril de 2001, bem como pelas condições estabelecidas 

neste instrumento. 

O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Cecília Vieira Santos, 

784, térreo de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 

07:00h às 13:00h, pelos telefones: (79) 3431-8679, através do e-mail: 

fmas.itabaiana@gmail.com como também no site www.itabaiana.se.gov.br. 

 

 

Itabaiana/SE, 04 de março de 2021 

 

 

Aline Santos de Oliveira 

Pregoeira oficial 


