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1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  
N. 31/2013- SRP 

(Processo n. 150401/2013) 
 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Pregoeira Oficial designada 

pelas Portarias n. 97 e 284/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, 

resolve promover as seguintes RETIFICAÇÕES:  

                                                                                                                                                                                                                                                           

O presente adendo tem por finalidade retificar o Edital do Pregão Presencial 
n.31/2013- SRP  conforme abaixo:  

 
 

Onde se lê: 
 

6.1 O sistema de modernização da administração tributária ora contratada deverá ter como 

data de implantação o 1º (primeiro) dia subsequente ao da assinatura do contrato e não 

poderá exceder 60 (sessenta) dias, contados da data supra destacada. Quanto ao prazo 

para a execução dos serviços, será o mesmo prazo de vigência do contrato em 

conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
LLeeiiaa  ––  SSee  

6.1 O sistema de modernização da administração tributária ora contratada deverá ter como 

data de implantação o 1º (primeiro) dia subsequente ao da assinatura do contrato e não 

poderá exceder 120 (cento e vinte) dias, contados da data supra destacada. Quanto ao 

prazo para a execução dos serviços, será o mesmo prazo de vigência do contrato em 

conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
Onde se lê: 

6.9 A execução da fase de implantação não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, o 

primeiro (primeiro) dia subsequente ao da assinatura do contrato. 

LLeeiiaa  ––  SSee  

6.9 A execução da fase de implantação não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) 

dias, o primeiro (primeiro) dia subsequente ao da assinatura do contrato 

 
Onde se lê: 
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8 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 

sessão pública do Pregão, das XXhXXmin às XXh00min, com tolerância máxima de 10 

(dez) minutos. 

Leia-se: 

8.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 

sessão pública do Pregão, das 08h45min às 09h00min, com tolerância máxima de 10 

(dez) minutos. 

Onde se lê: 

13.5.12 Declaração de que fará a conversão da Base de Dados dos Sistemas, 

atualmente em uso em no máximo 130 (Cento e Vinte) dias, conforme modelo 

especificado no ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DA BASE 

DE DADOS. 

Leia-se: 

13.5.12 Declaração de que fará a conversão da Base de Dados dos Sistemas, 

atualmente em uso em no máximo 120 (Cento e Vinte) dias, conforme modelo 

especificado no ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DA BASE 

DE DADOS. 

Várzea Grande-MT, 26 de agosto de 2013. 
 

 

Celso Alves Barreto Albuquerque 

Secretário de Administração 

 
 
 

         Luciana Martiniano 
     Pregoeira 

 


