
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Travessa 15 de Agosto, nº. 169, CEP: 68.180-610, Bairro Centro, Itaituba/PA. 

 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº. 1 – REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2017. 

  

O Município de Aveiro/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Aveiro/Fundo Municipal 

de Educação, mediante o Sr. Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a 

alteração a seguir, processada no Pregão Presencial SRP nº. 004/2017, que será realizado na sala 

de licitações desta Prefeitura Municipal, de conformidade com a Lei nº. 10.520, com as 

respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, bem como as condições 

estabelecidas no ato convocatório que ora se altera. 

  

1º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LE: 

5.4. A licitante deverá agendar a Vistoria Técnica dos Veículos e Visita Técnica, com 

antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento e abertura dos 

envelopes, junto a Secretaria Municipal de Educação as datas e horários para vistoria 

dos veículos e Visita Técnica nos Locais onde serão executados os Serviços. 

 

LEIA-SE: 

5.4. A licitante vencedora deverá agendar antes da assinatura do termo contratual a 

Vistoria Técnica dos Veículos, junto a Secretaria Municipal de Educação em datas a 

serem informadas posteriormente. Ressaltamos que após a vistoria dos veículos será 

disponibilizado um Atestado de Vistoria relatando as reais condições que orientará a 

administração publica a firmar ou não o contrato de prestação de serviços aqui licitados. 

 

2º. DA ALTERAÇÃO. 

 

EXCLUI- SE:  

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.5. Atestados de Visita, conforme item 5.3. 

6.5.1. A não apresentação deste Atestado constante deste subitem acarretará o 

impedimento do licitante participar do PREGÃO. 

6.6. Atestado Vistoria dos Veículos/Embarcações, conforme item 5.3. 

6.6.1. A não apresentação deste Atestado constante deste subitem acarretará o 

impedimento do licitante participar do PREGÃO. 

6.7. Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando início ao credenciamento. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

g.1. A não apresentação deste Termo de Vistoria constante deste subitem acarretará na 

desclassificação da Proposta. 

 

g.2 - A visita será realizada até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de abertura da 

sessão inaugural do certame para a apresentação da proposta de preço e da 

documentação de habilitação propostas, de segundas às sextas-feiras, no horário das 

08:00hs às 12:00hs 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Travessa 15 de Agosto, nº. 169, CEP: 68.180-610, Bairro Centro, Itaituba/PA. 

 

 

3º. DA ALTERAÇÃO. 

 

INCLUI- SE:  

10.6.1.1 - Certidão Negativa de Títulos e Protesto. 

 

 

 

A presente retificação encontra-se disponível no sítio: http://tcm.pa.gov.br/  e na Sala de 

Licitações e Contratos. LOCAL: Av. João Paulo II, s/n, Bairro Centro, Cidade de 

Aveiro-PA. E será encaminhada via e-mail para todas licitantes que encaminharam o 

comprovante de retirada de edital. Permanecendo inalterados os demais itens e subitens 

do referido edital.  

                             

                                                        Aveiro/PA, 20 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Kleber dos Anjos de Sousa 
Pregoeiro 

http://tcm.pa.gov.br/
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