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PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO LV15T°:  

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Registro de Preços Eletrônico - 012/2021 

Fonsecedor 

ARNO FNGENHARIA 
CONS rnceo I  IDA  

CPF/CNPJ Data Pedido Seuacflo 

539 3.1.110001.15t PEDIDO IMPOGNAt;AO Indeiacdo 
.4 DO EDI Al.  

Embesantento 

JUSTIFICATIVA EM ANEXO 

Ff Ii  A CPI.. aú  pedalo imnúrgnaçaú e as CorieCeeS foram realizadas  Waves  da Retificaçáo ccintorme 1 Relificação anexada ao 
no Portal nv, (.:ur.pras akcas As roeecA,es interfeieni no teenc i. ,eteiencia  lo  Ednal. no inoditica e n.o impede a realcação de propostas  

port-woo  o podidc.d..... Impuonação e kyle:oiled ta us  mot.00s foram sanados 

• COMPRAS  
MIR! wan  

Documento gerado eletror iicaniente no  Ronal  do Compras Públicas em 12/07,2021 es 09 1048. 



PRO!...31:ZO 

VISTO: "1.10471:.• . , 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

RETIFICAÇÃO 

EDITAL  PE SRP 012/2021 -  PROCESSO  ADM. N°000026/2021-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 em 
características  corn  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 com 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 jurídica 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 poderão DECLARAR dispensa de Vistoria, se responsabilizando 
por quais quer prejuízos decorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 

Magalhães de Alrneida/MA, 24 de Junho de 2021. 

Pau tf 'ma Costa 
Pregi -ira Oficial. 

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