
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

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

026/2022. 

  

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. 026/2022, 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 LÊ:  

 

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

Nota Importante: O presente edital exige que os documentos que compõem 

a proposta de preços e Declarações  dos licitantes, sejam organizados em 

01 (uma) pasta única, conforme disponibilizado no portal de compras 

publicas, sendo inserido apenas 01 (um ) arquivo em formato PDF para a 

solicitação de pasta. Vedado a todo processo o envio/anexo/inserir 

documentos em pastas zipadas sob pena de desclassificação da licitante. 

 

LEIA-SE:  

 

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

Nota Importante: O presente edital orienta que os documentos que 

compõem a proposta de preços e Declarações  dos licitantes, sejam 

organizados em 01 (uma) pasta única, conforme disponibilizado no portal 

de compras publicas, sendo inserido apenas 01 (um ) arquivo em formato 

PDF para a solicitação de pasta.  

 

 

 

 

 

 

http://www.portalcompraspublicas.com.br/
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2º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LÊ:  

 

10.1. A habilitação das licitantes será verificada, mediante envio, pelo Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, em conformidade com o Edital. 

 

Nota Importante: O presente edital exige que os documentos que compõem 

a habilitação dos licitantes, sejam organizados em pastas separadas 

conforme disponibilizado no portal de compras publicas, sendo obedecido a 

ordem administrativa de checklist do ato convocatório, sendo inserido 

apenas 01 (um ) arquivo em formato PDF para cada solicitação de pasta. 

Vedado a todo processo o envio/anexo/inserir documentos em pastas 

zipadas sob pena de desclassificação da licitante. 

 

 

LEIA-SE: 

 

10.1. A habilitação das licitantes será verificada, mediante envio, pelo Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, em conformidade com o Edital. 

 

Nota Importante: O presente edital orienta que os documentos que 

compõem a habilitação dos licitantes, sejam organizados em pastas 

separadas conforme disponibilizado no portal de compras publicas, sendo 

obedecido a ordem administrativa de checklist do ato convocatório, sendo 

inserido apenas 01 (um ) arquivo em formato PDF para cada solicitação de 

pasta.  

 

3º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LÊ:  

 

10.2.4. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

a. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO, através de 

atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante já prestou ou está prestando, de maneira 

satisfatória e a contento, os serviços de natureza e vulto similares ao objeto da 

presente licitação. 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 e também deverá apresentar junto ao atestado uma 

cópia do contrato devidamente assinadas se tratando de pessoa jurídica de 

direito privado o atestado/contrato ou certidão deverá ter FIRMA 

RECONHECIDA. 
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LEIA-SE: 

 

10.2.4. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

a. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO, através de 

atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante já prestou ou está prestando, de maneira 

satisfatória e a contento, os serviços de natureza e vulto similares ao objeto da 

presente licitação. 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.  

 

 

 

4º. DA ALTERAÇÃO. 

 

EXCLUIA-SE: 

 

10.2.5. OUTROS DOCUMENTOS  
 

b) Declaração de Adimplência contratual expedida pela Diretoria de Compras 

ou responsável do Município de Aveiro, específica para esta Licitação, com 

data de emissão de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da Licitação. 

 

 

5º. DA ALTERAÇÃO. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

4. PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE 

DOS PRODUTOS; 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND 
QUANT

. 

 MÉDIA. 

UNIT.   

 MÉDIA. 

TOTAL  

1 

Bomba Solar Submersa  108V 750W - 

Potência: Potência em watts: 750 W 

Tensão: 108 V Pressão máxima: 98 

Vazão máxima: 3,1m3/h Vazão 

mínima: 0,3m3/h Características Bomba 

Corpo de bomba em aço inox. Difusor 

em policarbonato e mancal superior em 

noryl. Bocal de recalque e intermediário 

em bronze. Imersão máxima: 70 metros. 

Unidade 15 
R$       

2.473,00 

 R$      

37.095,00  
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2 

Placa Solar de 350W – Paineis de 

células fotovoltaicas solar, tipo 

monocristalino, de alta qualidade com 

células em classes de potência máxima 

de 350W. 

Unidade 15 

 

 

R$       

1.592,00 
R$      

23.880,00 

 

 
 

LEIA-SE: 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

4. PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE 

DOS PRODUTOS; 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND 
QUANT

. 

 MÉDIA. 

UNIT.   

 MÉDIA. 

TOTAL  

1 

Bomba Solar Submersa  108V 750W - 

Potência: Potência em watts: 750 W 

Tensão: 108 V Pressão máxima: 98 

Vazão máxima: 3,1m3/h Vazão 

mínima: 0,3m3/h Características Bomba 

Corpo de bomba em aço inox. Difusor 

em policarbonato e mancal superior em 

noryl. Bocal de recalque e intermediário 

em bronze. Imersão máxima: 70 metros. 

Unidade 15 
R$       

2.473,00 

 R$      

37.095,00  

2 

Placa Solar de 350W – Paineis de 

células fotovoltaicas solar, tipo 

monocristalino, de alta qualidade com 

células em classes de potência máxima 

de 350W. 

Unidade 30 

 

 

R$       

1.592,00 
R$      

47.760,00 

 

 
 

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, 28 de julho de 2022. 

 

 

______________________________ 

Agostinho Alves de Oliveira Junior 

Pregoeiro 

Port. Nº 102/2022 de 13/01/2022 
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