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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 08012018-09-0002- PMP-SRP 

 
 

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA/PA, 

no uso de suas atribuições, instituídas pelo Decreto nº 157/2017, 

torna pública retificação ao Edital supracitado, cuja alteração 

está a seguir elencada: 
 

ONDE SE LÊ: 

13.3. Qualificação Técnica: 

a) Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando que a 

licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento da mesma natureza desta licitação, contendo o grau de 

satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade; 
 

 

LEIA-SE: 

13.3. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, caso seja de 

outro estado deverá ter o visto o CREA/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

b) Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA, dentro do seu prazo de 

validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

c) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, profissional habilitado de nível 

superior em Engenharia Elétrica detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA por execução 

de serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelos serviços.  

d) Atestado de Capacidade Técnica (acervo técnico): comprovante de boa execução, através de atestado técnico 

em nome do responsável técnico ligado(s) ao objeto(s) da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado. 

d-1) Os acervos técnicos só serão aceitos se os profissionais em pauta possuírem vínculo empregatício 

com a Licitante, comprovado mediante a apresentação: 

d.1.1) - Cópia autenticada na Ficha de Registro de Empregado e Registro em Carteira de 

Trabalho, ou 

d.1.2) – Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, 

d.1.3) - Para dirigentes de empresa, tal comprovação, poderá ser feita através da cópia da Ata da 

Assembleia ou Contrato Social. 

 

A DATA DA ABERTURA: fica adiada para: 27 de fevereiro de 2018, as 08:30hs, no local anteriormente 

determinado. 

 

Pacajá/PA, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Valdiney Batista de Freitas 

Pregoeiro 

Decreto nº 157/2017 
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