
 
 
 
 
 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS Nº 174, BAIRRO CENTRO – VITÓRIA DO XINGU/PA – FONE: (093) 3521-1479 

 

PRIMEIRO ADENDO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-028 
 

 

OBJETO: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de peças e 

manutenção de máquinas pesadas, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

 O Pregoeiro e equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

Estado do Pará, torna público para conhecimento de todos os interessados o Primeiro Adendo 

ao Pregão Presencial SRP nº. 9/2021-028, com abertura prevista para 20/04/2021, às 09:00 

horas, onde detalharemos a seguir as adequações:  
________________________________________________________________________________ 

 

ONDE SE LER: subitem 4.1 

 

d) - prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

da reunião do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 

(sessenta) dias; 

 

PASSA A LER: subitem 4.1 

 

d) - prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

da reunião do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 90 

(noventa) dias; 

________________________________________________________________________________ 

 

ONDE SE LER: 

 

9.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO III; 

 

PASSA A LER: 

 

9.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO VII; 

________________________________________________________________________________ 

 

- Estamos comunicando a todos os interessados que será suprimido os subitens 12.2.5.2 a 12.2.5.5, 

considerando que os mesmos constam no subitem 4.1 do mesmo Edital. 

________________________________________________________________________________ 
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OBS: As alterações são sempre no intuito de ampliar a concorrência e não haver interpretações 

diferentes, considerando que os demais atos do processo permanecem inalterados. 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 O presente ADENDO passa a fazer parte integrante do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº. 028/2021, pelo que, ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições previstas no 

instrumento de convocação. 

 

Vitória do Xingu/PA, 12 de abril de 2021. 

 

 

 
TALES DUAN DOS SANTOS SALES 

Pregoeiro – Decreto nº. 026/2021 
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