
  
   

 

 

 

 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 025/2021-000008 

  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico  

PREGÃO nº 025/2021- PE  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item  
  
A Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA, com sede na Av. Lago azul, Centro, 
em Água Azul do Norte, Estado do Pará, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, faz 
saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo 
Licitatório nº 000008/2021, na modalidade Pregão nº 025/2021, conforme o que se 
segue:  

  

1 –      DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL 
 

I. NO CORPO DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA ANEXO I CONSTA AS SEGUINTES 
VEDAÇÕES:  
  

DADOS GERAIS: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: dia 12 de abril de 2021, às 09h00 min.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 12 de abril de 2021, às 09h01min.  
 
O Pregão Eletrônico será realizado no dia 12 de abril de 2021, às 09 h:00 min, à distância em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante 
condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas 
as suas fases. 
 
11.1. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

I. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, quitação 
ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do 
Brasil;  

II. Alvará de funcionamento expedido pela sede da licitante.  

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) INSS, quando esta não for parte de 
Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil.  

 

 

 

 

 



  
   

 

 

 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;  
g) Declaração que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, e que se compromete a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e Anexos deste pregão.  
 

II. TEXTO CORRETO ALTERADO:  

 

DADOS GERAIS: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: dia 14 de abril de 2021, às 09h00 min.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 14 de abril de 2021, às 09h01min.  
 
O Pregão Eletrônico será realizado no dia 14 de abril de 2021, às 09h:00 min, à distância em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante 
condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas 
as suas fases. 
 
11.1. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

I. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, quitação 
ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do 
Brasil;  

II. Alvará de funcionamento expedido pela sede da licitante.  

III. Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da licitante. 

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) INSS, quando esta não for parte de 
Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil.  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;  
g) Declaração que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, e que se compromete a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e Anexos deste pregão.  
 
 
 



  
   

 

 
 

5 – FORMA DE FORNECIMENTO 
5.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser 48 horas de forma imediata, 
sempre que solicitados pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte – PA.  
 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 
 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação de propostas.  
 

 

2 -     FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
 
ART. 21 da Lei nº 8.666/93: 
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

 

3 - DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE DATAS, HORÁRIO E LOCAIS:  
 

Os interessados deverão observar as seguintes datas e horários fixados, sob pena 

de preclusão do direito de participação:  
  

  
1.0  

Fica ALTERADO a data prefixada no Edital do Pregão Presencial n.º 
023/2021, tendo em vista que a data atende legalmente o prazo para a 
apresentação das propostas e documentação, sendo esta: Às 09h00 do dia 
14 de abril de 2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br   
.  

 

4  – DOS ANEXOS DO EDITAL ORIGINAL  
 

  
21.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

          21.5.A.      ANEXO I - Termo de Referência;   

21.5.B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;   

21.5.C. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;   

21.5.D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como   

ME/EPP;   

21.5.E. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;   

21.5.F. ANEXO VI – Minuta de Contrato   

21.5.G. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.  

 

 

 
 



  
   

 

 

 

 

 
 

22 – DOS DEMAIS ASSUNTOS  
  

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste 

ADENDO, seguem o disposto no Edital.  

 
 

  

                                                  Água Azul do Norte-PA, 31 de março de 2021  
  

   

 

 
                                      ______________________________________   
                                                                  WESLLEY SOARES DA SILVA   

                                                                            PREGOEIRO   
                   DECRETO N.º 026 DE 07 DE JANEIRO DE 2021  
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