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Rua: Walterloo Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br  

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
               
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO ESTADO DO PARÁ através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer avisa aos interessados que realizará o 
certame na extensão da Prefeitura Municipal estabelecida à Rua: Walterloo Prudente, nº 
253, 2º andar, sala 202 - Setor: Jardim Umuarama, nesta cidade, através da Pregoeira 
Elisônia Neves do Nascimento e sua equipe de apoio. O edital encontra se a disposição 
dos interessados no site www.redencao.pa.gov.br, e será realizado por meio do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br, o Processo Licitatório n° 021/2021 na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 009/2021, tendo como objeto: Contratação de empresa para 
aquisição de Kit de proteção aos alunos e professores para o retorno das aulas 
semipresencial dos alunos de 1º ao 9º ano, de acordo com as orientações da OMS e 
plano de Intervenção Pedagógico Presencial (IPP), evitando a proliferação do vírus 
da covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. 
Conforme edital e seus anexos. Informamos ainda que o critério de julgamento será menor 
preço por item. Dotação Orçamentária em anexo ao edital. 
 

 A sessão pública pela Internet acontecerá no endereço eletrônico: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, com recebimento das propostas das propostas 
adiado até às 08h30min do dia 17/06/2021. Início da Disputa de Preços dia 17/06/2021 às 
09h00min. (Horário de Brasília). 
 
            Para maiores esclarecimentos a Pregoeira e a equipe de apoio, encontram-se a 
disposição dos interessados na extensão da Prefeitura Municipal de Redenção, no 
endereço acima citado, a partir da data de assinatura deste aviso, no horário de 
expediente, compreendido entre 08h00min às 14h00min. Mais informações no e-mail: 
licitacao@redencao.pa.gov.br e pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
   
 

                                                   Redenção- PA, 07 de Junho de 2021. 
 
  

Atenciosamente, 
 

 
 
 

 
 

Elisônia Neves do Nascimento 
Pregoeira 

Port. n° 066/2021-GPM 
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