
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ: 

05.854.633/0001-80 

 
 
 

Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@gmail.com 

 

Referencia: PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-038-PE 

 

CERTIDÃO 

 

01. Certifico que na presente data em cumprimento ao §4º do artigo 21 da lei 8.666/93  

artigo 22 do DECRETO nº 10.024/2019 no qual procedi o seguinte :  

 

02. Preliminarmente a publicação dos avisos do processo em comento foi realizado nos 

seguintes jornais : Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará e Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará e Portal de Compras Pública, com abertura marcada para a data 17.10.2022 

horário 10:00 hs. (horário local). 

 

03. Na semana que antecedeu a data de abertura das propostas foi realizada uma 

verificação minuciosa no portal de compras publicas na planilha eletrônica que compõe 

a estrutura do processo, foi detectado uma falha no lançamento dos itens, mais 

especificamente item 12, pois o quantitativo adicionado estava em desconformidade 

com a planilha do edital, fato que ensejou a suspensão temporária do processo para 

analise e decisão, sendo portanto tomada a decisão de republicação para que seja 

realizada a retificação da referida planilha, sendo avisado no portal ferramenta “email” 

a todos os interessados que seria republicado o referido processo e reaberta nova data 

para envio de propostas. 

 

04. Portanto o referido processo foi republicado conforme a legislação vigente exige, e 

sua reabertura está marcada para o dia 27.10.2022 às 9:00 hs. (horário local), 

prevalecendo os prazos conforme segue:  

 

4.1 Data Início das propostas: 17.10.2022 as 09:00 hs. 

4.2 Data limite para Impugnação: 17.10.2022 as 09:00 hs. 

4.3 Data limite para pedido de esclacimento: 24.10.2022 as 09:00 hs. 

4.4 Data final das propostas: 24.10.2022 as 09:00 hs. 

4.5 Data de abertura das Propostas: 27.10.2022 as 09:01 hs. 

 

05. As demais condições do processo continuam inalteradas. 

 

 

 

 

 
JULIO CESAR HENRIQUE DOS REIS 

PREGOEIRO 
PORTARIA Nº 149-B/2022  
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