
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº. 1 – REFERENTE À PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 

016/2022. 

  

O Município de Aveiro/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Aveiro, 

mediante o Sr. Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a alteração 

a seguir, processada no Pregão Eletrônico SRP nº. 016/2022, que será realizado na 

plataforma: www.portalcompraspublicas.com.br, em conformidade com a Lei nº. 

10.520, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, bem 

como as condições estabelecidas no ato convocatório que ora se altera. 

  

 

1º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LE: 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   

 

 

5.2.3. A licitante deverá fazer a Vistoria Técnica com antecedência de até 03 (três) dias 

úteis antes da data de abertura, correspondente ao período de 06/05 a 09/05/2022 junto 

ao fiscal designado para executar o referido serviço. O agendamento no horário de 08 às 

14 hrs, pelo e-mail que consta no rodapé deste edital, para vistoria das balsas, os custos 

e despesa com a visita técnica será por conta da licitante. Ressalta-se no caso das balsas, 

devido à complexidade do seu translado será facultado a vistoria na sede dessa 

administração, porém, fica a proponente de agendar com servidor designando para 

vistoria ir em local desde que seja na área urbana da sede dessa licitação. Será 

disponibilizado um Atestado de visita técnico emitido pela administração que deverá ser 

anexado aos documentos de habilitação; 

 

 

LEIA-SE: 

 

5.2.3. A licitante vencedora do objeto arrematado deverá viabilizar vistoria técnica após 

adjudicação do processo, ficando facultado a licitante apresentar relatório detalhado da 

vistoria do objeto adjudicado, o relatório supracitado poderá ser efetuada pelo próprio 

licitante, demostrando as perfeitas condições do objeto por meio de documento escrito 

ou vídeo/áudio sendo encaminhando em até 05 (cinco) dias úteis após a adjudicação do 

processo, no horário de 08 às 14 hrs, pelo e-mail: licitapmaveiro@gmail.com, os custos 

e despesa com a vistoria técnica será por conta da licitante.  

 

 

 

http://www.portalcompraspublicas.com.br/
mailto:licitapmaveiro@gmail.com
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2º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LE: 

 

10. DA HABILITAÇÃO  

 

10.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

b) Certidão específica de arquivamentos da Junta Comercial emitida com 90 (noventa) 

dias da pessoa jurídica e Certidão específica de arquivamentos da Junta Comercial 

emitida com 90 (noventa)  dias  da  pessoa  física  (sócio  ou  sócios)  onde  possamos  

extrair  as  seguintes informações: - A existência de empresa(s) e participação societária 

em nome da(s) pessoa(s) física(s)  e/ou  jurídica(s)  sócias  da  licitante,  e;  -  A  

participação  societária  da(s)  pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante na 

composição societária em sociedades. 

 

 

LEIA-SE: 

 

b) Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (não expedida com data 

superior a 90 dias da abertura da proposta), nos termos do art. 8º da I.N. 103/2007 do 

DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio.  

 

 

3º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LE: 

 

10.2.5. OUTROS DOCUMENTOS  
10.2.5.1. A licitante deverá apresentar outras declarações, como está:  

 

a) Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, 

anexo IV do edital.  

 

b) Certidão Negativa de Protestos da sede da licitante - emitida em até 30 (trinta) dias 

antes da data da abertura da presente licitação;  

 

c) 9.2.5.7 - Certidão do Tribunal de Contas do Estado sede da licitante que inexiste 

débitos ou imputações de penalidades em desfavor da licitante  

 

d) Certidão de adimplencia Ambiental da sede da contratante e da “futura contrada” que 

comprove que a licitante não possui nenhuma penalidade junto a administração 

(orentação acordão 6.047/2015 TCU, Câmara. Min Raimundo Carreiro, Resoluções do 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente (conama) 001/86 e 237/97 e na Lei 

Complementar 140/11 que fixa normas de cooperaçoes emtre as 03 (tres) esferas 

administrativas (Federal, Estadual e Municipal) na defesa do Meio Ambiente. No 

Municipio de Aveiro a referida certidao é expedida em até 03 (três) dias após a 

solcitação atraves do e-mail: semmaaveiro@gmail.com   

 

e) Declaração reconhecida em cartório de tabelia de notas que a licitante caso seja 

vencedora dos objetos da presente licitação irá disponibilizar na Secretaria Municipal de 

Administração de Aveiro, em bom estado de conservação, compreendendo: mecânica, 

elétrica e equipamentos de segurança, conforme o apresentado na vistoria técnica; 

 

f) Atestado de Vistoria Técnica conforme descrito no item 5.2.3.  

 

g) Relação de veículos e maquinas da empresa, com a apresentação de cópia autenticada 

do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome da 

empresa, em se tratando das maquinas pesadas a comprovação será feita através da 

nota fiscal. no caso de veículos e maquinas locado pela empresa comprovação será 

feita através de cópia autenticada do contrato de locação devidamente assinadas e 

reconhecidas em cartório ambas as assinaturas; 

 

 

LEIA-SE: 

 

10.2.5. OUTROS DOCUMENTOS  
10.2.5.1. A licitante deverá apresentar outras declarações, como está:  

 

a) Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, 

anexo IV do edital.  

 

b) Certidão Negativa de Protestos da sede da licitante - emitida em até 30 (trinta) dias 

antes da data da abertura da presente licitação;  

 

c) Declaração reconhecida em cartório de tabelia de notas que a licitante caso seja 

vencedora dos objetos da presente licitação irá disponibilizar na Secretaria Municipal de 

Administração de Aveiro, em bom estado de conservação, compreendendo: mecânica, 

elétrica e equipamentos de segurança, conforme o apresentado na vistoria técnica; 

 

d) Declaração expedida pela licitante que a licitante não possui nenhuma penalidade 

ambiental junto as administraççoes Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

 

mailto:semmaaveiro@gmail.com
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A presente retificação encontra-se disponível no sítio: http://tcm.pa.gov.br 

www.aveiro.pa.gov.br e www.portalcompraspublicas.com.br e na Sala de Licitações e 

Contratos, LOCAL: Av. Humberto Frazão, s/n, Bairro Centro, Cidade de Aveiro-PA. 

Permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.  

                             

 

 

                                                        Aveiro/PA, 04 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Agostinho Alves de Oliveira Junior 

Pregoeiro 

Port. Nº 102/2022 de 13/01/2022 

http://tcm.pa.gov.br/
http://www.aveiro.pa.gov.br/
http://www.portalcompraspublicas.com.br/

		2022-05-05T20:39:28-0300
	Brasil
	AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
	Assinador Serpro




