PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO nº 021/2021-000006
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PREGÃO nº 021/2021- 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 000006/2021, na modalidade Pregão nº 021/2021, conforme o que se
segue:
1–

DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

I. NO CORPO DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA ANEXO I CONSTA AS SEGUINTES
VEDAÇÕES:
4 – LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTO
4.2. O prazo do fornecimento será de no máximo 03 (três dias) por motivo de emergência da execução
dos serviços de instalação, levando em consideração a dificuldade que a segurança pública está
enfrentando para combater a criminalidade em ruas escuras e assombroso, sendo que o prazo contará a
partir do recebimento da ordem de fornecimento/requisição.
5 – FORMA DE FORNECIMENTO
5.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser no máximo 03 (três dias)
sempre que solicitados pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte – PA.
II. TEXTO CORRETO ALTERADO:
4 – LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTO
4.2. O prazo do fornecimento será de no máximo 15 (quinze) dias podendo ser prorrogável pelo mesmo
período, sendo solicitado com justificativa plausível e comprovação de documento pela licitante e aceito
pela administração desta Municipalidade, por motivo de emergência da execução dos serviços de
instalação, levando em consideração a dificuldade que a segurança pública está enfrentando para
combater a criminalidade em ruas escuras e assombroso, sendo que o prazo contará a partir do
recebimento da ordem de fornecimento/requisição.

5 – FORMA DE FORNECIMENTO
5.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser no máximo 15 (quinze dias)
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 INALTERADO a data prefixada no Edital do Pregão Presencial n.º
021/2021, tendo em vista que a data atende legalmente o prazo para a
apresentação das propostas e documentação, sendo esta: Às 09h00 do dia
25 de março 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, 24 de março de 2021
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