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Retificação I.  EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º9/2018-00040 SRP/PMSDC   

 

 

A Comissão de Licitação do Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 

por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA e 

este pregoeiro, torna Pública a Retificação I / inclusão de item ao Edital PREGÃO 

PRESENCIAL N° Nº 9/2018-00040 SRP/PMC, que passa ter a redação a seguir 

especificada, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido instrumento 

convocatório: 

 

Onde se lê: 

 

62. Outros declarações e documentos 

 

I. Declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a 

licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto 

deste Pregão. Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à 

documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder do 

Pregoeiro, para fins de habilitação;  

II.   Declaração de localização e funcionamento indicando o endereço da sede da 

licitante; 

III. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva; 

IV. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX 

com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal 

(em conformidade com o ANEXO III). 

 

Leia - se : 

 

62. Outros declarações e documentos 

 

I. Declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a 

licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto 

deste Pregão. Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à 

documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da 

Comissão de Licitação, para fins de habilitação;  

II.   Declaração de localização e funcionamento indicando o endereço da sede da 

licitante; 

III. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva; 

IV. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX 

com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal 

(em conformidade com o ANEXO III). 

V. Licença de Operação emitida Pela Secretaria de Meio Ambiente da sede da 

licitante. 
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Considerando o prazo mínimo para a apresentação das propostas prevista no Art. 

4, V da Lei Federal n° 10.520/2002; Considerando que as alterações podem afetar a 

formulação das propostas conforme preconiza o Art. 21, § 4° da Lei Federal n° 

8.666/93, o qual requer a devolução do prazo inicialmente estabelecido. 

 

Fica prorrogado a data da sessão pública para recebimento e abertura das 

propostas de preços, nos termos do Art. 4, V da Lei Federal n° 10.520/2002 c/c Art. 21§ 

4° 8.666/93 para o dia 19/11/2018, às 09:30 horas. 

 

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO 

CAPIM/PA. 

 

O Edital do procedimento licitatório, anexos e retificação encontra-se disponível 

aos interessados na sala da Comissão de Licitação, sito Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 

206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. 

 

 

 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 05 de novembro  de 2018. 

 

 

 

 

FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA 

Pregoeiro 

 

 


