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Retificação ao Edital  

 
Pregão eletrônico com registro de preço Nº 046/2022-PE/SRP 
 
Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para o serviço de adequação e 
substituição de parque de iluminação pública com utilização de pontos de luminárias de led incluindo mão 
de obra de retirada das luminárias antigas e a instalação das novas e a manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará/PA. 
 
Aonde se lê:  
19.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) – Prova de aptidão da empresa licitante por meio de atestado (s) de capacidade técnica fornecida(s) por 
pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, conforme disposição do art. 30 da Lei no 8.666/93. 
Comprovando que já executou serviços com características semelhantes ao objeto do presente certame, 
com firma reconhecida em cartório, acompanhado do contrato e suas respectivas notas fiscais para 
comprovação da execução; 
b) - REGISTRO DA PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA) NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE 
(CREA e/ CAU); 
c) – A licitante deverá ter profissional Técnico especializado (Engenheiro elétrico), no quadro da empresa 
indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica; (na parte elétrica – Com Certidão de 
Acervo Técnico (Iluminação Pública). 
d) – A licitante deverá ter profissional Técnico especializado (Engenheiro Civil), no quadro da empresa 
indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica; (na parte de Estrutura – Com Acervo). 
 
Leia-se:  
19.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) – Prova de aptidão da empresa licitante por meio de atestado (s) de capacidade técnica fornecida(s) por 
pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, conforme disposição do art. 30 da Lei no 8.666/93. 
Comprovando que já executou serviços com características semelhantes ao objeto do presente certame, 
com firma reconhecida em cartório, acompanhado do contrato e suas respectivas notas fiscais para 
comprovação da execução; 
b) - REGISTRO DA PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA) NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE 
(CREA e/ CAU); 
c) – A licitante deverá ter profissional Técnico especializado (Engenheiro elétrico), no quadro da empresa 
indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica; (na parte elétrica – Com Certidão de 
Acervo Técnico (Iluminação Pública). 
 
Aonde se lê:  
a). Apresentar o Balanço Patrimonial, juntamente com as Demonstrações Contábeis: DRE, Nota 
explicativa, DMPL do último exercício sociais (ano 2020) exigíveis e apresentados na forma da lei, extraídos 
do Livro Contábil Diário, todos devidamente autenticados na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
acompanhado da cópia do termo de abertura e encerramento do livro diário contendo o registro da Junta 
Comercial ou órgão equivalente. Podendo o balanço ser atualizado monetariamente, quando encerrados 
há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 
período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir; 
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Leia - se:  
a). Apresentar o Balanço Patrimonial, juntamente com as Demonstrações Contábeis: DRE, Nota 
explicativa, DMPL do último exercício sociais (ano 2021) exigíveis e apresentados na forma da lei, extraídos 
do Livro Contábil Diário, todos devidamente autenticados na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
acompanhado da cópia do termo de abertura e encerramento do livro diário contendo o registro da Junta 
Comercial ou órgão equivalente. Podendo o balanço ser atualizado monetariamente, quando encerrados 
há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 
período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir; 
 
No termo de referência 
Aonde se lê:  
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002, n° 8.666/1993 e n° 14.133, Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais 
prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
 
Leia - se: 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002, n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento 
e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
 
 
 
 
 
 

Ipixuna do Pará/PA, 26 de julho de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

Pregoeiro 
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