
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo à Tomada de Preços n.° 009/2015 – PRC509/15

Fica modificado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado, da seguinte forma:

     
ONDE SE LÊ:

“(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 08:30
horas do dia 23 de junho de 2015(...)”.

“Os  envelopes  das  empresas  interessadas  em  participar  desta  licitação  deverão  ser
protocolados na sede da PREFEITURA, endereço já indicado, até às 08:45 horas do dia
23 de junho de 2015, prazo preclusivo do direito de participação. E o julgamento iniciar-
se-á às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2015”. (…)

“Que estejam devidamente  CADASTRADOS no Cadastro  Municipal  de  Fornecedores,
podendo  o  mesmo ser  realizado  até  às  16:00  horas  do  dia  17/06/2015  no  Setor  de
Cadastro da Diretoria de Compras e Contratos” (…) 

“Certificado de Registro Cadastral (CRC), do Município de Pará de Minas, devidamente
atualizado, sendo que serão aceitos aqueles emitidos até o dia 17/06/2015;”

“Esclarecimentos  sobre  este  Edital  serão  prestados  pela  Comissão  Permanente  de
Licitação  e  poderão  ser  obtidos  até  às  16:00  horas  do  dia  18/06/2015,  mediante
solicitação por escrito, (...)”.

LEIA-SE:

“(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 08:30
horas do dia 10 de julho de 2015(...)”.

“Os  envelopes  das  empresas  interessadas  em  participar  desta  licitação  deverão  ser
protocolados na sede da PREFEITURA, endereço já indicado, até às 08:45 horas do dia
10 de julho de 2015, prazo preclusivo do direito de participação. E o julgamento iniciar-se-
á às 09:00 horas do dia 10 de julho de 2015”. (…)

“Que estejam devidamente  CADASTRADOS no Cadastro  Municipal  de  Fornecedores,
podendo  o  mesmo ser  realizado  até  às  16:00  horas  do  dia  06/07/2015  no  Setor  de
Cadastro da Diretoria de Compras e Contratos” (…)

“Certificado de Registro Cadastral (CRC), do Município de Pará de Minas, devidamente
atualizado, sendo que serão aceitos aqueles emitidos até o dia 06/07/2015;”

“Esclarecimentos  sobre  este  Edital  serão  prestados  pela  Comissão  Permanente  de
Licitação  e  poderão  ser  obtidos  até  às  16:00  horas  do  dia  07/07/2015,  mediante



solicitação por escrito, (...)”.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 18 de junho de 2015.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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