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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2019-001/CPL 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

O Município de Maracanã, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, o presente: 
 

Fica pelo presente retificados os item abaixo descritos: 
 

Onde-se lê: 
 
 Item 11- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
[...] 
 
III – Relativos à Qualificação Técnica: 
 
[...] 
 
d) Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, e pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura 
no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular; 
 
 
f) L.O. – Licença Operacional 
 
g) Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. Os atestados de 
capacidade técnica deverão vir acompanhados das respectivas cópias dos contratos e notas fiscais, para que seja comprovada a 
veracidade das informações contidas nos atestados. 
 

Deve-se ler: 
 
Item 11- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
[...] 
 
III – Relativos à Qualificação Técnica: 
 
[...] 
 
d) Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 
 
f) (Vedado) 
 
g) Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. 
 
  

A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos os itens e anexos constantes do Edital de Licitação do PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N° 9/2019-001/CPL/PMM, que não foram alterados pelo presente Termo, surtindo todos os efeitos 
administrativos e jurídicos legais. 
  
 
Maracanã(PA), 18 de Março de 2019. 
 
  
 
 ___________________________________________ 
Raimundo Fábio Coutinho de Souza 
Pregoeiro Oficial do Munícipio 
Portaria nº085/2018 
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