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PRIMEIRO ADENDO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-095-PMVX 
 

 

OBJETO: Refere-se à Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de perfuração 

e instalação de poços artesianos, no município de Vitória do Xingu-PA, para contratações futuras, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

 A Pregoeira 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. 9/2021-095-PMVX, com abertura prevista para 12/11/2021, às 09:00 as, 

onde detalharemos a seguir as adequações:  

________________________________________________________________________________ 

 

ONDE SE LER: 

 

12.2.3 - Qualificação Técnica: 
 

 

12.2.3.5 - Comprovação da capacitação técnico-profissional para o objeto desta 

licitação, através da apresentação de no máximo dois atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, 

em nome do profissional devidamente registrado no CREA, relativo à execução de 

obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação; 

 

12.2.3.6 – Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do 

objeto da presente licitação (serviços de dragagem), observando-se que tal (is) atestado 

(s) não seja (m) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo 

empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e 

endereço completo do emitente; Descrição dos serviços executados com quantitativos; 

Nome, CNPJ e endereço completo da empresa que que prestou os serviços; Data de 

emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce 

junto à emitente). 

 

PASSA A LER: 

 

12.2.3 - Qualificação Técnica: 
 

12.2.3.5 - Comprovação da capacitação técnico-profissional para o objeto desta 

licitação, através da apresentação de no máximo dois atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, 

em nome do profissional devidamente registrado no CREA, relativo à execução de 

serviços de perfuração de poços, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação; 
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12.2.3.6 – Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do 

objeto da presente licitação (serviços de perfuração de poços), observando-se que tal 

(is) atestado (s) não seja (m) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do 

mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, 

CNPJ e endereço completo do emitente; Descrição dos serviços executados com 

quantitativos; Nome, CNPJ e endereço completo da empresa que que prestou os 

serviços; Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou 

função que exerce junto à emitente). 

________________________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

1 - Houve a necessidade de retificação do conteúdo do subitem 12.2.3, mais especificamente os 

12.2.3.5 e 12.2.3.6, haja vista a necessidade de correção e esclarecer divergências de informações.  

________________________________________________________________________________ 

 

 O presente ADENDO passa a fazer parte integrante do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº. 9/2021-095-PMVX, pelo que, ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições previstas 

no instrumento de convocação. 

 

Vitória do Xingu/PA, 09 de novembro de 2021. 

 

 

 

CLEONICE DA SILVA SOARES 
Pregoeira – Decreto nº. 026/2021 
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