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PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO MOOALIDOE .Pg7  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida VISTO: 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Registro de Pregos Eletrônico - 013/2021 

Fornecedor CPF/CNPJ Data Pedido Situaglio 

ARNO CSIGENHARIA E :4.•04 PE 0100 DE IMPLIGNACAO Incielerido 
CONS TRUCAO Li-DA 14.11 00 EDIT AL 24106/2021  

Rescosto A verificou as  exigencies Mites  memante ao pedido de impugnação e as correções foram realcades atraves da Retificação  conforms  1 Retificação anexada ao 
Processo no  Port  xl de Compras Publicas correceas oe clausulas não interferem no termo de referencia do Edital, não modifica e não impede a realização de propostas 
portanto o peclido de Inirsignação e Indefencio...a  clue  os motivos foram sanados. 

CONSERPAV 13 695 SP/0001-10 2106/202 - Aiestado e Visita Tecnica Indefei ido Dom dia Sr Pregoeiro, 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 09 23 24106r:021 Em relação ao item 
E PAVIME NTAçA0 EIRELI 6.1 5 Qualificação Tecnica Cumprimento do 

disposto no  memo  XXXII! do  an.  7' da Constituição 
Federal 
aI Comprovação  Ms  aptidão no desempenho de 
atividade pertinente compativel  ern  características 
com o  *etc,  cesta licitação, por intermédio da 
apiesentação de Atestado tsj de Capacidade 
Técnica fornecido fsf per pessoa jurídica de 
direito público ou privado. (Documento deverá ser 
apresentado  corn  data de emissão não superior a 
6/seis) meses. 
Acreditamos ser incorrais e exigência da data não 
superior a 6 meses terra vez que a Certidão de 
Acervo  Tease°  não  possum  validade. 
No  sub  item 
et Atestado de astore assinado pelo servidor 
responsâvel. 
Conforme resolução do TCU não se pode erigir 
visrta  Malice  o atestado pedido pode ser 
stibmrtviloo pela declaração de  Mid  vote; 

Rosa' ..4sin A CPI. veriticou as  exigencies feints mother  ite  ac. t,: !:: Retiscação conforme I Retificação anexada ao 
no  Parfet dc  COMDfE4 Pubticas As coneceies 044 •dr, ,, 1 nãO inicadu a realz5c.6o de propostas 

1;4, n.:41.;44..4 iniougr.zrçao 1.,:!,?!.:,-ift ,1E tr.ot.,cS1C att 

Embasamento 

JUSTIFICATIVA EM ANEXO 

COMPRAS 
PAR! MAR 

1)oci.inT,4110 goiarfa diertoricamenie no Portal de Ccotprris POOIicas ern 12/07,::021 as 09 1006. 
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PROCeii30_09V9&2 
MODALIDP.DE )9/  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
CNN:  06.988.976/0001-09 

1" RETIFICAÇÃO 

EDITAL  PE SRP 013/2021 -  PROCESSO  ADM. N°00028/2021-CPL  

Fica revogada: A exigência de data de emissão do documento referente ao item 6.1.5 - a) 

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível  ern  
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

(Documento deverá ser apresentado  corn  data de emissão não superior a 6(seis) meses.  

Ficando somente: 
a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa juridica de direito público ou privado. 

Fica incluído: no item 6.1.5 E, do Edital — Onde se ler = e) Atestado de Vistoria assinado 

pelo servidor responsável. Ler-se = e) Atestado de Vistoria assinado pelo servidor 

responsável, as empresas podei-ão  DECLARAR dispensa de Vistoria, se responsabilizando 

por quais quer prejuízos decorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 

Magalhdes de Almeida/MA, 24 de Junho de 2021. 

Paula  ir  la Costa 
Pregoetia Oficial. 

Rua Manoel Pires de Castro, 279— Centro — CEP 65.560-000 Magalhaes de Almeida — Ma  
CNN:  06.988.976/0001-09 
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