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ERRATA 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO No 136/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP)
EDITAL Nº 019/2021
12.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
ONDE SE LÊ


"Deverão ser apresentados cópia (s) autenticada (s) de atestado (s) de
capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com reconhecimento de firma por verdadeiro ou semelhança em
Cartório de Notas; comprovando o fornecimento/atendimento satisfatório do
objeto, por parte da licitante, com características funcionais idênticas e ou
similares ao objeto da presente licitação. não superior a 90 dias anteriores a
data da licitação.



O SAAE, a qualquer momento que entender necessário poderá solicitar a
apresentação das notas fiscais e/ou Contrato mencionadas no Atestado.

LEIA – SE
12.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


"Deverá ser apresentado (s) de atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento/atendimento satisfatório do objeto, por parte da licitante, com
características funcionais idênticas e ou similares ao objeto da presente licitação.



Caso os atestados de capacidade técnica acima mencionados sejam expedidos
por órgãos ou entidades privadas deverão os licitantes apresentá-los com
reconhecimento de firma por verdadeiro ou semelhança em Cartório de Notas,
ou, caso tal diligencia não seja realizada pelo licitante, necessariamente, deverá
ser acostado aos atestados as notas fiscais e/ou os contratos mencionados no
referido atestado.

 O SAAE, a qualquer momento que entender necessário, poderá solicitar a
apresentação de notas fiscais e/ou Contrato mencionadas no Atestado de
capacidade técnica, principalmente nos casos de não exigência da sua
apresentação em momentos anteriores para comprovação da veracidade das
informações.”

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições, alterando a data de abertura do
certame para o dia 18/10/2021, com início às 09:00
Oliveira, 04 de outubro de 2021
_____________________________________
Sônia Cristina Azevedo
Pregoeira

