
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria Permanente de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 15/2017

Visando a plena competição, esta Comissão Permanente de Licitações da PRAD/UFPI torna
público o seguinte aviso de suspensão de Licitação:

Para  fins  de  não  frustrar  a  competição,  após  análise  da  Impugnação
impetrada pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA   (http://www.leg.ufpi.br/subsiteFiles/cpl/arquivos/files/Pedido%20de

%20Impugnacao%20-%20PRIME.pdf ),  verificou-se  que  há  pontos  a  serem
considerados. Nesse caso, caberá a suspensão para a devida retificação do
edital.

Destarte,  esta  Comissão  comunica  aos  interessados  que  a  licitação
referente  ao  Pregão Eletrônico  nº  15/2017,  cujo  objeto  é  a  escolha  da
proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa apta à
prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de
abastecimento  de  combustíveis  em  veículos  oficiais,  tratores,  máquinas
roçadeiras e grupos de geradores pertencentes aos Campi da Universidade
Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portela(Teresina), Professora
Cinobelina  Elvas(Bom  Jesus),  Ministro  Reis  Veloso  (Parnaíba),  Senador
Helvídio  Nunes  (Picos),  Amílcar  Ferreira  Sobral  (Floriano/PI),  Colégio
Técnico de Floriano e Colégio Técnico de Bom Jesus,  com tecnologia de
cartão eletrônico, em rede de postos credenciados no Estado do Piauí e
outros Estados da Federação, cuja abertura seria dia 08 de novembro de
2017  às   09:30h  (Horário  de  Brasília)  –  08:30h  (Horário  local),  está
SUSPENSA em virtude de alteração do edital.

Após  serem  realizadas  as  devidas  alterações,  o  Aviso  de  Licitação  e  Edital  serão
republicados  com  uma  nova  data  para  abertura  do  certame.  Informações  pelo  E-mail:
cpl@ufpi.edu.br . 

Teresina-PI, 1º  de novembro de 2017.

Hellany Alves Ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício

Siape: 2180963
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