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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015
PROCESSO DE COMPRA Nº 1256876 000014/2015

RETIFICAÇÃO Nº 01

O ORDENADOR DE DESPESAS DO 47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR,

com fundamento no art. 8º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008,

retifica os seguintes trechos do Edital  referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2015,

Processo de Compra nº   1256876 000014/2015,  publicado no DOMG, Diário  do

Executivo, página 83, em 20/10/2015:

Onde se lê:

6.4.1  -  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e

compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de

no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de

direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado  no  Conselho  Regional  de

Administração – CRA, que comprove ter o licitante executado ou venha executando

os serviços compatíveis com o objeto desta licitação.

6.4.2  -  Comprovação  de  registro  ou  inscrição  no  Conselho  Regional  de

Administração – CRA competente, da região a que estiver vinculada a licitante, que

comprove a atividade relacionada com o objeto desta licitação, nos termos do art. 30

da Lei Federal nº 8.666/93.

Leia-se:

6.4.1  -  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e

compatível  com  as  características  e  quantidades  do  objeto  da  licitação,

estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho

1



anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório

da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devendo

conter,  no  mínimo,  nome  empresarial  e  dados  de  identificação  da  instituição

emitente (CNPJ, endereço,  telefone,  fax);  local  e data da emissão; nome, cargo,

telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

comprovação de capacidade de fornecimento de, pelo menos, 100% (cem por cento)

da quantidade apresentada no anexo I deste edital; período da prestação do serviço.

6.4.2 - Comprovação de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA competente, da região a que estiver vinculada a licitante, que

comprove a atividade relacionada com o objeto desta licitação, nos termos do art. 30

da Lei Federal nº 8.666/93.

Muriaé, 26 de outubro de 2015.

(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE MELO DA SILVA, 1º TEN QOS PM
PRESIDENTE DA CLU

Examinado, aprovado e de acordo: 

(a) RAMON PEREIRA FRANZINI
ASSESSOR JURÍDICO

OAB/MG 107.225

(a) CLÁUDIO NAZÁRIO DA SILVA MACHADO, TEN CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS
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