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AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
O Município de Miravânia/MG torna público a alteração da data de julgamento, objeto da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2021, na forma que segue:  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a “contratação de pessoa jurídica com habilidade 
em engenharia, para do EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS PÚBLICAS, SENDO 
01 (UMA) A SER CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, OBJETO DO LOTE 01, E 01 (UMA) A SER 
CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE PANELINHA II, OBJETO DO LOTE 02, com recurso financeiro oriundo do 
Convênio nº 1301000593/2018, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e contrapartida 
do município, em observância ao disposto no memorial descritivo, na planilha orçamentária, no cronograma físico 
financeiro e em observância ainda ao detalhado no projeto básico/especificações complementares, em atendimento 
à solicitação da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos”. 
 
 
Considerando que o município decretou como ponto facultativo o funcionamento da administração pública 
municipal no dia 06 de setembro de 2021, em decorrência do feriado nacional do dia 07 de setembro de 
2021 – Comemoração do dia da Independência do Brasil;  
 
Considerando o disposto no edital em seu item “2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a 
licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação”. 
 
Fica prorrogada a data de abertura dos envelopes da tomada de preços nº 001/2021 para o dia 08 de 
setembro de 2021 às 09h00min. 
 

Publique-se para conhecimento público. 
 
Miravânia/MG, 24 de agosto de 2021.  
 
 
 

Moisés Torres Dourado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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