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PRIMEIRO ADENDO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2019 
 

 

OBJETO: Seleção e contratação de instituição especializada na prestação de serviços 

técnico-especializados no planejamento, organização e realização de Concurso Público para 

preenchimento de diversos cargos, no âmbito do Poder Executivo Municipal, conforme 

especificações e condições descritas no Termo de Referência (Anexo I) 

 

 O Pregoeiro e equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Altamira, 

Estado do Pará, torna público para conhecimento de todos os interessados o Primeiro 

Adendo ao Pregão Presencial nº. 040/2019, com abertura prevista para 02/08/2019, às 08:30 

horas, onde detalharemos a seguir as adequações:  
__________________________________________________________________________ 
 

– Onde se ler: 
 

SUBITEM: 10.4.3 do Edital 
 

10.4.3 - comprovação de experiência do responsável técnico de, no mínimo, de 05 (cinco) 

anos na atividade, objeto do Termo de Referência. 
 

– Passa a ler: 
 

SUBITEM: 10.4.3 do Edital 
 

10.4.3 - comprovação de experiência do responsável técnico de, no mínimo, de 02 (dois) 

anos na atividade, objeto do Termo de Referência. 
  
JUSTIFICATIVA: Com base no principio da razoabilidade e com o intuito de ampliar a 

participação de licitantes interessados no presente certame, resolvemos fazer a modificação do 

subitem supra citado, considerando que a Administração busca sempre ampliar a concorrência nos 

seus certames licitatórios. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 Considerando que a presente retificação não altera a formulação das 

propostas, fica mantida a data de abertura do certame licitatório em epígrafe, para o dia 02 

de agosto de 2019 as 08:30 horas, no mesmo endereço. 

 
 O presente ADENDO passa a fazer parte integrante do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 040/2019, pelo que, ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições 

previstas no instrumento de convocação. 
 

Altamira/PA, 31 de julho de 2019. 
 

 
________________________________ 

José de Arimatéia A. Batista 
Pregoeiro 
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