
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

 
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Paragominas, designado pela Portaria nº 163/2022, 
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará de 31 de maio de 2022, tendo em 
vista o Processo Licitatório nº 038/2022, Pregão Presencial nº004/2022, que tem por objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 35 KW 
CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220V CARACTERIZADO 
COMO INDIVIDUAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS/PA. RESOLVE: RETIFICAR os itens 6.5.3.1. e 6.5.4. do Edital e o item 6.1.2. do 
Termo de Referência, onde consta o seguinte texto: 

Edital... 
6.5.3.1. Quanto à capacidade técnico-operacional: apresentação de um 
ou mais atestados de capacidade técnica operacional, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, 
em nome da licitante, onde fique demonstrada a execução de sistema de 
minigeração de energia elétrica fotovoltaica de um parque com 
potência total de, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da potência 
exigida neste Estudo, comprovando experiência na execução de sistema 
com características equivalentes ao objeto da licitação, sem nenhuma 
informação que a desabone.  
6.5.4. Comprovação de que os responsáveis técnicos – engenheiro civil 
e/ou eletricista – detentores de atestado de responsabilidade técnica, 
acompanhada de respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida 
pelo CREA ou CAU para execução de sistema de minigeração de energia 
solar fotovoltaica com potência total de, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) da potência exigida neste Estudo, comprovando experiência na 
execução de sistema com características equivalentes ao objeto da 
licitação, nos termo do inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

 Leia-se como segue e não como constou:  

Edital... 
6.5.3.1. Quanto à capacidade técnico-operacional: apresentação de um 
ou mais atestados de capacidade técnica operacional, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, 
em nome da licitante, onde fique demonstrada a execução de sistema de 
minigeração de energia elétrica fotovoltaica, comprovando experiência 
na execução de sistema com características equivalentes ao objeto da 
licitação, sem nenhuma informação que a desabone.  
6.5.4. Comprovação de que os responsáveis técnicos – engenheiro civil 
e/ou eletricista – detentores de atestado de responsabilidade técnica, 
acompanhada de respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida 
pelo CREA ou CAU para execução de sistema de minigeração de energia 
solar fotovoltaica, comprovando experiência na execução de sistema 
com características equivalentes ao objeto da licitação, nos termo do 
inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 



 

 

Termo de Referência... 
6.1.2. Apresentar atestados de Capacidade Técnica Profissional do 
responsável técnico da empresa participante, que seja devidamente 
registrado(s) no CREA, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove a execução de serviços de sistema de mini 
geração de energia elétrica fotovoltaica com potência total de, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) da potência exigida neste projeto, 
comprovando experiência na execução de sistema com características 
equivalentes ao objeto da licitação. 

Leia-se como segue e não como constou: 

Termo de Referência... 
6.1.2. Apresentar atestados de Capacidade Técnica Profissional do 
responsável técnico da empresa participante, que seja devidamente 
registrado(s) no CREA, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove a execução de serviços de sistema de mini 
geração de energia elétrica fotovoltaica, comprovando experiência na 
execução de sistema com características equivalentes ao objeto da 
licitação. 

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 foi retirado do edital o subitem que erroneamente foi acrescentando, mesmo não 
causando nenhum acréscimo ou prejuízo para elaboração das propostas de preços, 
determinamos nova data de abertura do certame.  
• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
       DIA 14/10/2022 às 09h00min (nove horas). 
• ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 
       DIA 14/10/2022 às 09h30min (nove horas e trinta minutos). 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas 
comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário. 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de Comissões da Câmara Municipal, localizada à 
Praça Célio Miranda, nº 120 – Centro – Paragominas – PA. 
 
 

Paragominas-PA, 29 de setembro de 2022. 
 

 
 
 

___________________________________________ 
Fabio de Sousa Araújo 

Pregoeiro 
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