
                                                                                             

                                                                                

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

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

 

 

                              Retificação I. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-00020-TP 

 
A Comissão de Licitação do Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IPIXUNA DO PARÁ, torna público á todos os interessados, a Retificação ao Edital da TOMADA DE PREÇO 

Nº 2/2022-00020-TP, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalteradas as demais 

disposições do referido instrumento convocatório: 

Onde se lê: 

1.1. O credenciamento, envelopes nº 01 “Documentação” e nº 02 “Proposta Comercial”, deverão ser entregues na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA 

DO PARÁ, CEP. 68637-000, até 14:00 horas do dia 16/08/2022. 

 

1.2. O início da sessão pública e abertura do envelope nº 01 “Documentação”, ocorrerá às 14:00 horas, do dia 

16/08/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, no 

endereço citado no item 1.1. A abertura do envelope nº 02 “Proposta Comercial” no mesmo dia, fica condicionada à 

desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo nº 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, por 

parte dos participantes. Recomenda-se que todos os participantes estejam presentes ao local onde será realizada a 

sessão pública de licitação, com uma antecedência de pelo menos, 15 (quinze) minutos em relação ao horário 

estabelecido. 

 
Leia-se: 

 

1.1. O credenciamento, envelopes nº 01 “Documentação” e nº 02 “Proposta Comercial”, deverão ser entregues na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA 

DO PARÁ, CEP. 68637-000, até 14:00 horas do dia 31/08/2022. 

 

1.2. O início da sessão pública e abertura do envelope nº 01 “Documentação”, ocorrerá às 14:00 horas, do dia 

31/08/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, no 

endereço citado no item 1.1. A abertura do envelope nº 02 “Proposta Comercial” no mesmo dia, fica condicionada à 

desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo nº 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, por 

parte dos participantes. Recomenda-se que todos os participantes estejam presentes ao local onde será realizada a 

sessão pública de licitação, com uma antecedência de pelo menos, 15 (quinze) minutos em relação ao horário 

estabelecido. 

 
 

Ipixuna do Pará/Pará 12 de Agosto de 2022 
 

 
 
  

 
                                                                CAROLINE DINIZ DA SILVA 

Comissão de Licitação 
Presidente 
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