
 

 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Paragominas, designado pela Portaria nº 011/2021, 
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará de 08 de janeiro de 2021, tendo 
em vista Contratação de pessoa jurídica para locação de impressoras multifuncionais coloridas, 
com as funções: impressão, cópia, digitalização, fax e web, visando atender as necessidades da 
câmara municipal de Paragominas/PA, durante o exercício de 2021, de acordo com o Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL PP - Nº 001/2021 – CMP, EDITAL Nº 002/2021 – CMP, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP em 19/03/2021. RESOLVE: RETIFICAR o 
item 6.1, anulando o subitem “J” da Cláusula 6: 
 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”.  
6.1 – O envelope nº 02 - “Habilitação”, deverá conter os seguintes 
documentos exigidos para Habilitação do licitante:  
a)....  
j) Documentação de homologação da prestação de serviços junto à ANATEL. 

 

 Leia-se como segue e não como constou:  
 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”. 6.1 – O envelope 
nº 02 - “Habilitação”, deverá conter os seguintes documentos exigidos para 
Habilitação do licitante:  

a) ... 

 i) Atestado comprovando aptidão, em características, quantidades e prazos 
semelhantes ao objeto desta licitação, fornecida através de atestado 
expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que 
comprove que o licitante está apto a prestar os serviços licitados. 

 

Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas - circunstância dos autos. 
 
Como apenas foi retirado do edital o subitem que erroneamente foi acrescentando, não 
causando nenhum acréscimo ou prejuízo da elaboração da proposta de preços, conservamos a 
mesma data de abertura do certame.  
 

Paragominas-PA, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Fabio de Sousa Araújo 

Pregoeiro 
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