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

 
3.º Adendo ao Pregão n.º 062/2016 – PRC 230/16

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

1º) Fica acrescido no item 1.2 a letra h com a seguinte redação:

h) Anexo VIII – Projeto Básico/Termo de Referência (dos equipamentos de informática itens: 11,
15, 16 e 17 do Anexo I);

2º) Segue anexo a este adendo o Projeto Básico/Termo de Referência (Anexo VIII do
edital);

3°) Fica alterado na Tabela de Valores de Referência (Anexo VII do edital) o valor do
item 3 (Geladeira 280 L) para R$ 2.045,33.

4°) Fica acrescido na Claúsula V – DA PROPOSTA COMERCIAL, o subitem 5.5 com a
seguinte redação: 

5.5 – Para o item 15 (Microcomputador), a licitante vencedora deverá apresentar os domumentos
relacionados  no  item  1.19  do  Termo  de  Referência  (Anexo  VIII),  imediatamente  após  sua
declaração pelo Pregoeiro, que será avaliado pela equipe técnica da Gerência de Tecnologia da
Informação, conforme abaixo:

a) O LICITANTE classificado em primeiro lugar, deverá demonstrar conformidade com todas as
exigências técnicas constantes do item 1.19 do Termo de Referência (Anexo VIII).

b) Sendo comprovado o atendimento de todas as exigências técnicas, a licitante terá adjudicado o
objeto do certame. Caso a licitante não comprove/atenda os itens da documentação técnica do
Termo de Referência (Anexo VIII), a Comissão de Licitação convocará a licitante classificada em
segundo lugar,  sendo avaliada nos mesmos moldes da licitante anterior, não atendendo serão
convocados os demais licitantes subsequencialmente.

c)  Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarada  a  proponente
vencedora, sendo adjudicado e homologado o objeto desta licitação.

d) Verificado-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a
proposta  será  desclassificada  e  o  licitante  responsável  responderá  administrativa,  civil  e
penalmente  pela  falsidade  nas  declarações  de  conformidades  prestadas  sendo  instaurado
processo punitivo com vistas a declaração de idoneidade para contratar  com a Administração
Pública.

5º) Em virtude destas modificações fica prorrogada a data de abertura da sessão para o
dia 01/08/2016 às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição dos interessados
para aquisição até as 08:30 horas do dia 01 de agosto de 2016.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 13 de julho de 2016.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial






















