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PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 200/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL P/ NORMAL Nº. 112/2021 

 

O Município de PRESIDENTE GETÚLIO, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, através de seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que 

obedecendo aos princípios inerentes à Administração, procede as seguintes retificações:  

 

Onde se lê,:  
(...) 
 

“8.4.1 – Para efeito de participação no certame, deverá o interessado apresentar atestado, de no mínimo 3 (três) 
anos de prestação de serviços do objeto descrito no lote, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou pessoas 
jurídicas de direito privado, relativo à execução de serviços de gerenciamento de sistema informatizado de 
manutenção preventiva e corretiva em frota de veículos” 
 
Leia-se: 
(...) 
 
 

“8.4.1 – Para efeito de participação no certame, deverá o interessado apresentar atestado, emitido por pessoas 
jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, relativo à execução de serviços de gerenciamento 
de sistema informatizado de manutenção preventiva e corretiva em frota de veículos” 
 
 
Este adendo deve-se às necessidades de alteração no certame visando a isonomia, como princípio esculpido no 

caput do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e caput do art. 37 da Constituição Federal. Não prejudicando assim o prazo 

legal para abertura dos envelopes, apenas readequando o processo licitatório ao projeto inicial. 

 

Presidente Getúlio, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 
MARCIANO TAMBOSI 
Pregoeiro Municipal   
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