
  

 PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  

 

 
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             

PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021 
 OBJETO: Locação de Maquinário para Recuperação da Estrada Vicinal KM 145, Placas – 

Pará, conforme Emenda nº20211820002. 
 A Prefeitura Municipal de Placas, torna público para conhecimento dos interessados, através da 
Pregoeira Municipal de Placas a ERRATA ao Edital da Pregão Eletrônico nº029/2021, nos 
seguintes termos: 
 
 Onde se lê: 
10.15 Qualificação Técnica  
10.15.1 Além das demais exigências do presente edital e seus anexos, deverá para fins de 
comprovação de qualificação técnica apresentar também: 
a) Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), que comprove desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o objeto da 
licitação, através de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, 
com assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas. Podendo ser solicitado 
pelo pregoeiro copias dos respectivos contratos ou, nota de emprenho ou, nota fiscal para fins de 
comprovação que o serviço foi realizado. 
b) c) certificado de posto revendedor emitido pela Agência Nacional de Petróleo (grifo nosso) Leia- se: 
10.15 Qualificação Técnica  
10.15.1 Além das demais exigências do presente edital e seus anexos, deverá para fins de 
comprovação de qualificação técnica apresentar também: 
a) Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), que comprove desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o objeto da 
licitação, através de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, 
com assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas. Podendo ser solicitado 
pelo pregoeiro copias dos respectivos contratos ou, nota de emprenho ou, nota fiscal para fins de 
comprovação que o serviço foi realizado. 
As alterações não interferem na formulação das propostas, por isso permanecem inalterados os 
demais termos, assim como data e hora de abertura.       Placas- Pará 17 de Setembro 2021.   ##Shayane Nayara Farias Kostov ##Pregoeira da PMP 
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