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VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

ADENDO 001  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente 

ao Processo Licitatório nº 076/2021 - Pregão Presencial nº 037/2021, fica retificado o 

descritivo do item 7.10 e 7.11 do edital e 15.1 e Cláusula Terceira da Minuta de Contrato 

(Anexo E), passando a ter a seguinte redação: 

 

- Fica alterada a especificação do item 15.1 do Edital, passando a ter a seguinte redação: 

 

15.1 – 15.1 - Na ocorrência de prorrogação do prazo de vigência contratual constante no 

subitem 14.3 deste Edital, será concedido reajuste dos valores propostos pela licitante 

vencedora com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou qualquer outro que venha a 

substituí-lo. 

 

- Fica alterada a especificação da Cláusula Terceira da Minuta de Contrato (Anexo E) do 

Edital, passando a ter a seguinte redação: 

 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

- Fica suprimido a especificação do item 7.10 e 7.11 do edital. 

 

7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, 

a licitante será convocada para realização da POC – Prova de Conceito, conforme descrito 

no Termo de Referência, e atendido os requisitos da Prova de Conceito a empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará 

as licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação e a POC, exigíveis 

deste Edital.  

 

7.11 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante desatender 

às exigências habilitatórias ou não atender aos percentuais da Prova de Conceito, o 

Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

7.11.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.11, o Pregoeiro poderá negociar com a 

licitante para que seja obtido preço melhor.; 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, 

o prazo de recebimento (protocolização) dos Envelopes nº 01 – Proposta Comercial e dos 

Envelopes nº 02 - Documentação dos interessados, permaneceram inalterados, cuja 
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sessão pública de abertura e julgamento terá início a partir das 09h00min, e protocolo até às 

08h30min do dia 17/08/2021, tendo em vista que a alteração não modifica a proposta. 

 

Irani, SC, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

Prefeito Municipal 
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