
 
ESTADO DO PARÁ 

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

CNPJ Nº 83.268.011/0001-84 
 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N, Centro – Ipixuna do Pará – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-
84 

RETIFICAÇÃO 
 

Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços 
de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, marcação, remarcação, 
reembolso, cancelamento e check-in de passagens aéreas nacionais, para atender as 
necessidades da Secretaria de Administração e para o Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Ipixuna do Pará/PA. 
 
Nº Pregão: 051/2022-PE/SRP  
 
O Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, resolve retificar o Edital, conforme abaixo discriminado: 
 
Aonde se lê: 
12.1.8 - Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos 
pelas companhias aéreas e terrestres. 
12.1.9 - Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, à comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea e terrestres. 
Leia-se: 
12.1.8 - Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos 
pelas companhias aéreas. 
12.1.9 - Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, à comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea. 
 
Aonde se lê: 
15.8. O percentual do lance mínimo será de 1,0% (um) por cento, a licitante que ofertar maior lance 
terá seu preço rejeitado pelo (a) pregoeiro (a). 
Leia-se: 
15.8. O percentual do lance mínimo será de 1,0% (um) por cento. 
 
O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição no portal de compras públicas, 
portal da prefeitura municipal, portal do TCM/PA. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 
Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar a competitividade do 
certame, ensejando a participação de licitantes que porventura não participariam em razão das 
condições anteriormente fixadas, fica redesignada para o dia 15 de setembro de 2022, às 10h00min. 
 
 
 

Ipixuna do Pará/PA, 30 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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