
  

 PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  

 

 
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             

PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 
 

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO 
DE MATÉRIA TÉCNICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMO 
LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PLACAS – PARÁ.  A Prefeitura Municipal de Placas, torna público para conhecimento dos interessados, através da 
Pregoeira Municipal de Placas a ERRATA ao Edital da Pregão Eletrônico nº027/2021, nos 
seguintes termos: 
 No Edital Onde se lê: 
6.3.4. Que não se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, 
devendo apresentar declaração juntamente com documentos do item 8 e seus subitens do edital, 
de forma expressa. E ainda, deverá apresentar com a declaração mencionada, a certidão 
Simplificada  emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, com 
data de expedição não superior há 60 dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, 
onde se possam extrair as seguintes informações: a existência de empresa e/ou participação 
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante para verificação 
da observância do artigo acima mencionado, ou poderá apresentar  a consulta de quadro de Sócios 
e Administradores (QSA)  
Leia- se: 
6.3.4. Que não se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, 
devendo apresentar declaração juntamente com documentos do item 8 e seus subitens do edital, 
de forma expressa. E ainda, deverá apresentar com a declaração mencionada, a certidão específica 
emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, com data de 
expedição não superior há 60 dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, onde se 
possam extrair as seguintes informações: a existência de empresa e/ou participação societária em 
nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante para verificação da 
observância do artigo acima mencionado, ou poderá apresentar  a consulta de quadro de Sócios e 
Administradores (QSA ) 
No Termo de Referencia: 
Onde se lê: 
ITEM 447: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 
ITEM 576: ELETRODOS P/ DESFIBRILADOR (DESCARTAVEL)                                         
Leia- se: 
ITEM 447: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO – (DEA) COM DISPLAY LCD E 
TRAÇADOS ECG. 
ITEM 576: ELETRODOS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS P/ DEA – ADULTO – 
CONECTOR AZUL E BRANCO. 
 Alterando Assim a data de abertura para o dia 04/10/2021, às 09:00 min com base no Art.21 §4º 
da Lei 8.666/93. 
Placas- Pará 20 de Setembro 2021.  ##Shayane Nayara Farias Kostov ##Pregoeira da PMP 
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