ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA DE ABEL FIGUEIREDO
ADENDO MODIFICADOR AO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº
9/2021-01

A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo-PA, através de sua Pregoeira vem comunicar
aos interessados, o seguinte Adendo Modificador ao Anexo I do Termo de Referência,
bem como, na Clausula 10 do edital.
ONDE SE LÊ:
DESCRIÇÃO
01. 10 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1.Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características e prazo com o objeto da licitação;
10.2.Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum
outro que não tenha originado de contratação.
10.3.Certidão de registro da empresa e dos funcionários no CREA-PA.

LEIA-SE
DESCRIÇÃO
NO ITEM 10.3. Desconsiderar certidão de registro da empresa e dos funcionários no CREAPA, os licitantes interessados em participar do certame, deverá apresentar a certidão de registro
da empresa e dos funcionários no CREA correspondente ao estado sede de seu domicilio. O
registro no CREA-PA deverá ser apresentado pela licitante vencedora, no ato da assinatura do
contrato.
E na clausula 10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, no item 10.4. A Pregoeira poderá solicitar
parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da «UNID_GEST» ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. Para maior
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entendimento: quando fala em solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal
da «UNID_GEST» ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, está se referindo
se for necessário a pregoeira irá solicitar parecer da assessoria jurídica e controladoria interna
desta unidade gestora.
Permanecem inalterados os demais itens do Edital.

Abel Figueiredo-PA, em 22 de junho de 2021.
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