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TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO  PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2021-PROCESSO Nº 049/2021-Processo nº 841200801002021OC00007 

 
 

 
 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica   que  fica 
Retificado o  item 11.6.4.- “ Qualificação Técnica “, constante do  Edital do Pregão Eletrônico Registro de 
Preços nº 006/2021: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 
11.6.4 Qualificação técnica: 
a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,  

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o 
fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da 
licitante. 

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, 
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou 
representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo 
exigido prazo de validade. 

 
LEIA-SE: 
 
 
11.6.4 Qualificação técnica: 
a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,  

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o 
fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da 
licitante. 

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, 
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou 
representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo 
exigido prazo de validade. 

b) Prova de Registro ou de Autorização da ANP – Agência Nacional de Petróleo para 
o exercício da atividade de distribuição de asfaltos. 

b.1.) A validade do Registro ou da Autorização poderá ser verificada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, através de consulta ao endereço eletrônico da ANP – Agência 
Nacional de Petróleo. 
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Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 
 
Fica prorrogada a data para início do prazo de recebimento das Propostas Eletrônicas a partir do dia 18/10/2021 
às 9h00h, estando a sessão de disputa agendada para o dia 28/10/2021 às 9h00h e as alterações estarão 
disponíveis a partir do dia 18/10/2021 no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br  e publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Jornal O AGORA SP,  Diário do Município e Jornal do Município e na BEC/SP.. 
 
Laranjal Paulista,  15 de Outubro de 2.021. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 


