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Retificação I. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-012-PE/SRP 

 

 
A Comissão de Licitação do Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE IPIXUNA DO PARÁ, torna público a Retificação 
ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-012-PE/SRP, que passa a ter a redação a 
seguir especificada, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido instrumento 
convocatório:  
 
Onde se lê:  
Parágrafo Único: a Secretaria Municipal de Saúde de Mãe do Rio/PA reserva-se ao direito de 
abrir diligencia, para averiguação de qualquer documento apresentado pela licitante, inclusive 
a comprovação de estrutura operacional em conformidade com os endereços apresentado 
pelas respectivas licitantes presente ao certame em epigrafe.  
 
1. OBJETO 
Constitui objeto do presente certame o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAS E AMBULATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. 
 
Destinado à contratação de empresa especializada em CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E AMBULATORIAS, 
objetivando-se trazer maior agilidade e praticidade na emissão de diagnósticas precisa e 
eficiente para o bem da população. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, objetivando o bem da coletividade, afirma que a contratação se faz 
necessário para atender as necessidades dos requisitantes supracitados. 
  
Considerando, que os SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E AMBULATORIAS são 
de extrema importância e fundamental para continuidade dos serviços públicos, esta prefeitura 
municipal de Mãe do Rio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, assessoria jurídica 
e Comissão Permanente de Licitação, objetivando o bem estar da coletividade resolvem dar 
inicio no processo licitatório, para que os serviços supracitados sejam reestabelecido o mais 
rápido possível para que o município não tenha perca de tempo ou venha a recorrer a dispensas 
de licitações. 
 
A Prefeitura Municipal de IPIXUNA DO PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, 
que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades 
das Secretarias, devidamente protocoladas através de solicitações e autorização do ordenador 
de despesas competente, realizara o presente processo licitatório visando a obtenção de 
melhores preços e condições para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E AMBULATORIAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. 
Cabendo a Secretaria Municipal de Saúde a realização e fiscalização do respectivo contrato 
administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras. 
 
5.2 A entrega dos serviços/fornecimento deverá ocorrer em conformidade com as necessidades 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Mãe do Rio-Pa, no prazo que será definido 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

CNPJ Nº 83.268.011/0001-84 
 

 

no ato da emissão da ORDEM DE SERVIÇO e/ou FORNECIMENTO, a entrega dos serviços 
será no prazo de 5 (Cinco) dias úteis a partir da ordem de serviços. 
 
Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio 
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio/Pa 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
A entrega dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Mãe do Rio-Pa, Secretaria e Fundos 
Municipais, o prazo que será definido no ato da emissão da ORDEM DE SERVIÇO e/ou 
FORNECIMENTO, a entrega dos serviços será no prazo de 5 (Cinco) dias úteis a partir da 
ordem de serviços. 
 
Leia-se:  
Parágrafo Único: a Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará/PA reserva-se ao direito 
de abrir diligencia, para averiguação de qualquer documento apresentado pela licitante, 
inclusive a comprovação de estrutura operacional em conformidade com os endereços 
apresentado pelas respectivas licitantes presente ao certame em epigrafe.  
 
1. OBJETO 
Constitui objeto do presente certame o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE 
SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. 
 
Destinado à contratação de empresa especializada em CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, objetivando-se trazer maior 
agilidade e praticidade na emissão de diagnósticas precisa e eficiente para o bem da população. 
A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o bem da 
coletividade, afirma que a contratação se faz necessário para atender as necessidades dos 
requisitantes supracitados. 
Considerando, que os SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS são de extrema 
importância e fundamental para continuidade dos serviços públicos, esta prefeitura municipal 
de Ipixuna do Pará, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, assessoria jurídica e 
Comissão Permanente de Licitação, objetivando o bem estar da coletividade resolvem dar início 
no processo licitatório, para que os serviços supracitados sejam reestabelecido o mais rápido 
possível para que o município não tenha perca de tempo ou venha a recorrer a dispensas de 
licitações. 
 
A Prefeitura Municipal de IPIXUNA DO PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, 
que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades 
das Secretarias, devidamente protocoladas através de solicitações e autorização do ordenador 
de despesas competente, realizara o presente processo licitatório visando a obtenção de 
melhores preços e condições para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. Cabendo a Secretaria 
Municipal de Saúde a realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas 
as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras. 
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5.2 A entrega dos serviços/fornecimento deverá ocorrer em conformidade com as necessidades 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Ipixuna do Pará - PA, no prazo que será 
definido no ato da emissão da ORDEM DE SERVIÇO e/ou FORNECIMENTO, a entrega dos 
serviços será no prazo de 5 (Cinco) dias úteis a partir da ordem de serviços. 
 
Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio 
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará/PA 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
A entrega dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Ipixuna do Pará - PA, Secretaria e 
Fundos Municipais, o prazo que será definido no ato da emissão da ORDEM DE SERVIÇO e/ou 
FORNECIMENTO, a entrega dos serviços será no prazo de 5 (Cinco) dias úteis a partir da 
ordem de serviços. 
 
 
 
 
 
 

Ipixuna do Pará/PA 11 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALOMÃO SILVA SOUSA 

Secretário Municipal 
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