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TERMO ADITIVO

Processo nº 00011.004952/2022-97

  

TERMO ADITIVO Nº 01

EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 10/2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO,
ENTREGA E AVALIAÇÃO DE LIVROS

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUI, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 10/2022, que trata da chamada pública para aquisição de livros para
compor o acervo de livros paradidá�cos para as bibliotecas e salas de leitura das escolas da rede publica
estadual;

Considerando o elevado quan�ta�vo de propostas apresentadas;

Considerando o item 5.3 do referido edital, que assim dipõe: "5.3 O prazo para a análise poderá ser dilatado, a
depender do quan�ta�vo das propostas apresentadas. Caso seja necessário, será publicado na página da
SEDUC para conhecimento de todos os interessados;".

 

RESOLVE

 

Prorrogar até o dia 31 de março de 2022 o prazo de análise dos livros objeto da chamada pública para
aquisição de livros para compor o acervo de livros paradidá�cos para as bibliotecas e salas de leitura das
escolas da rede publica estadual, nos termos do Edital SEDUC-PI/GSE Nº 10/2022.

 

Teresina(PI), 28 de fevereiro  de 2022.

 

(assinado eletronicamente)

Ellen Gera de Brito Moura

Secretário de Estado da Educação

Documento assinado eletronicamente por ELLEN GERA DE BRITO MOURA - Matr.0158401-4, Secretário
de Estado da Educação, em 28/02/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3604199 e o
código CRC 462A95A8.

Referência: Processo nº 00011.004952/2022-97 SEI nº 3604199
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