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indenização oos credenciados. 

6.2. A impugnoçõo oo Edital poderá ser feito o qualquer tempo. 

6.3. Não serão conhecidos os impugnações e os recursos 
meramente protelatórios ou subscritos por representante nõo 
habilitado legalmente ou não identlficado no processo pam 
responder pelo instituição financeiro. 

6.4. Em caso de indeferimento do pedido de credenciamento, 
haverá comunicação expresso ao interessado, ficando 
ossegurodo o direito de recurso oo Presidente credenciante em 
até S(cinco) dias a contar da publicação na imprensa oficial do 
Município. 

6.5. Havendo indeferimento dos pedidos de credenciamento, 
facultam-se aos interessados apresentarem novos pedidos. a, 
contar da doto de ratificação do indeferimento pelo Presidente 
do credenciante ou da data de julgamento que nõo acolheu o 
recurso, se houver. 

6.6. Não existiró um número mínimo ou máximo de vogas poro 
credenciamento. contudo a gestora/administradora deverá 
realizar apresen tação ao conselho deliberativo do RPPS que 
assim iró autorizar o credenciamento, pois se tra ta do formação 
de um banco de credenciados paro prestação de serviços para, 
o Instituto de Previdência. 

6.7. O Credenciamento não estabelece qua'5quer obrigações do 
Instituto de Previdência em vincular qualquer tipo de parceria. 
relação comercial ou de efetuar aplicações em fundos de 
investimento. 

6.8. Este Edital entraró em vigor na dota de suo publicação e 
poderá ser revisado e alterodo o qualquer momento a critério do 
Instituto de Previdência. 

Boqueirão do Piauí-PI, 14 de fevereiro 2019. 

ANTÔNIO SALES FILHO 
Presidente do Instituto de Previdência 

Boqueirão do Piauí-PI 

stado do Piau( 
Prefeitura unicipal de Boqueirão do Piauí 

P.J nº 01.612.566/0001-37 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N• 00412019 

OBJETO: 0:mtralação de empresa, por meio de regi tro de preço , para fomecimento de 
alimentos perecíveis, para atender as necessidade das Secretaria de Boqueirão do Piauí. 
DATA DA SES ÃO: 08/03/2019. HORÁRIO: O :30 horas. OCAL: Na cde da Prefeitura 
Municipal d.e Boqueirao do Piaul , . ituada na Av. Primavera, nº 699, Centro, Boqueirilo do 
Piau.í-Pl. FORMAÇÕES: a sede da Pretci1ura Municipal de Boqueirão do Piauí, no 
horário de 08:00 às l 2:00h. 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí 
C PJ n'' Ol.612.566/0001-37 

AVJSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00512019 

OBJETO: Co11tratação de empresa, por meio de- registro de preços, para fornecimeoro de 
pã~. para atender a neoe:isidad~ das Seçretarias de Boqueirão do Piauí. DATA D4, 
SESSÃO: 08/03/2019. HORÁRIO: 09:30 horas. LOCAL: Na sede da Prefeitura Municipal 
de Boqueirão do Piauí, situada na Av. l>rimavera, n• 699, Centro, 13oqueiri!.o do Piauí-PI. 
INFORMAÇÕES: Na .sede da Prafe.irura Municipal de Boqueirão do Piauí, no horário de 
08:00 à · 12:00h. 

stado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí 
C P.J nº 0l.612.566/0001-37 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRE ENCTAL . RP N" 00612019 

OBJETO: Contra1açâo de empre$3, por meio de registro de preços, para fornecimento de 
materiais elétricos, materiais hidráulicos e sanitário materiais arenosos, mal.criais de 
coustrução em geiul, bombas e caixas d "áglla, para atender as uece.ssidades das SeçrerariBS de 
Boqueirao do Piaui. DATA DA SESSÃO: OS/0312019. HORÁRIO: 10:30 horas. LOCAL: 

a sede da Prefeitura Municipal de Boqucirfo do Piaul, ituada na Av. Primavera, nº 699, 
ntro, Boqueirão do l'iaui-PL INFORMAÇÔE.S : Na sede da Prefeitura Municipal de 

Boqueirao do Piaui, no horário de 08:00 às 12:00h. 

stado do Piau1 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí 
e P,J nº 0J.612.566/000J-37 

AVJSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00712019 

OBJETO: Contratação de empresa, por meio de registro de preços, para fornecimento de 
pról.c 8/l dentârias, para atender as rtll(:essidad~ das Secretarias de Boqueinlo do Piauí. DATA 
DA ESSÁO: ll/03/2019. HORÁRIO: 08:30 horas. LOCAL: Na sede da Prefeitura. 

unicipal de Boqueirao do Piaui, . ituada na Av. Primavera, nº 699, CentrQ, Boqueirilo do 
Piauí-PI. INFORMAÇÕES: a sede da Pretêitura Municipal de Boqueirão do Piaui, no 
horário de 08:00 às 12:00.b. 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí 
C PJ n" 01.612.566/0001-37 

AVJSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00812019 

OBJ .ETO: Contratação de empresa, por meio de registro de preços, para fomecimento de 
botijÕC$ d.e gâ11 tipo P 13 (GLP), para ateuder a necessidades das Secretarias de Boqueirão de> 
Piauí. DATA DA SESSÃO: ll/03/2019. HORÁRIO: 09:30 horas. LOCAL: ~a cdc da 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Píau{, situada na Av. Primavera, n• 699, CenlT'O, 
Boqueirão do Piaui-PI. INFORMAÇÕES: Na ede da Prefeitura Municipal de Boqueirã.o de> 
Piauí, no horário de 08:00 às 12:00h. 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí 
C PJ n" 0l.612.566/0001-37 

AVJSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00912019 

OBJETO: Contratação de empresa, por meio de regi tro de preços, para fomecimenro de 
materiai de consumo comum, a fim de atender as necessidade das Secretarias de Boqueira() 
do Piauí. DATA DA SESSÃO: 11/03/2019 . HORÁRIO: 10:30 horas. LOCAL: Na sede da. 
l'refeitura Municipal de Boqueirão do í'iau{, situa.da na. Av. l'rimavera, n• 699, Centro. 
Boqueirao do PiJluí-Pl. INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura Municipal de Boqueira.o d() 
Piauí, no horário de 08:00 às 12:00h. 


