
Estado do Pará 
Município de Barcarena 

Prefeitura Municipal de Barcarena 

AVISO DE RETIFICACAO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-058/2020 

PREFEITURA DE 

WC.ARENA 

A Prefeitura Municipal de Barcarena torna público e para o conhecimento dos 
interessado.s que fará realizar licitação, sob a modalidade supramencionada, com 
as seguintes características: 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS .. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVlÇOS ' GRÂIHCOS PARA IMPRESSÃO DE 
MATERIAL PEDAGOGICÓ PARA ALUNOS DA RED~ .. MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE .BARCARGNAIPA. 

TIPO: Menor Preço por 1tén1 ... ;;> 
PRAZO DEENTREGA: Cõcifôrrne Edital ·.· ... · .. ·.. ·. 
RECEBIMENTO. 9,ABERTl.lRA DOS .· ENVELOPÊS: 21 d~ outubro de 2020 às 
09HOOmm (noveJ1ôta$):. 

ENDEREÇO: wW~~bb111prasgovernamentais.gov.br 

EDITAL: O Ed;t~Léstará disponível a partirdo dia 1.:t~tftµjubro de 2020 na sala 
da GPL, localizá4éir;no Prédio da Prefeitura de Barçar~r:1éi)sitô à Avenida Cronge da 
Silveira, 438 .. Altos - Bairro Comercial no .horáriô das b8h00min às 13h00min. O 
edital também 'pQçl.erá ser adquirido, grâtuitament~!;'ílâ'.website da Prefeitura no 
seguinte endereço:www.barcarena.pa.gov.br/p6rtal/ikitacao . 

. ', .. ~.~ 

Observação;:. l)~vido a matéria refer~nte ao Avisc:H~·cie ,Licitação do Pregão 
Eletrôni~o 9-Q·$8f2,,QiO não ter sido publicada na imprensa:cificial na dé:ita prevista, 
serão reç:1bertos ·o~1,prazos inicialmente'estabelecidos nQx:edital, inclu$iVe o dia de 
abertura da ses!>ªº··:ri'.larçada para o dia 20/10/2020 às Ô9h0.d(horári6 de Brasília), 
sendo remarcadit:p~rà o'8ia 21/10/2020, no mesmo poráJio: · . 

A cobrariç9 pel~ ·f 6rrí$êirnento ~ó edital\~ a:ii~~bs,será ljmltada ao custo de 
sua reprodução, conforme dispõe o Art. 32,'§>5, da Lei 8.666/93. Caso o(s) 
interessado(s) queíra(rn)cópia(s) i111press,a(s) dó' edital ~/ou anexos será cobrada 
uma taxa referente ao éüsfo~fetivo.dê rêproduçijpi.gfafiCà (cópias) dos documentos 
fornecidos, através de DAM, 'âê' acordo· êõm''à quantidade de folhas a serem 
impressas, ou seja, o valor é variável e não fixo. 

OUTROS MEIO DE PUBLICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará da FAMEP, Diário Oficial da União (DOU) e Jornal de grande circulação no 
Estado do Pará (Diário do Pará), ambos de 14de outubro de 2020 (terça-feira). 

Barcarena/PA, 13 de outubro de 2020. 

~ b-9iLQ5ê/âl:z]Q 
Thais Silva Quaresma """ 

Pregoeira da CPL 
Portaria nº 0122/2020 - GPMB 


