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TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2022-PROCESSO Nº 002/2022 

 

 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica   que  ficam 
RETIFICADOS: item 10.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e  item 7, subitem 7.2.1 – ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA, constantes  do Edital do Pregão Registro de Preços nº 001/2022: 

 

ONDE SE LÊ:  NO EDITAL 

10.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

c) Apresentação de atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, no qual se indique que a empresa já forneceu objetos iguais ou similares ao desta licitação.  

 

LEIA-SE:  NO EDITAL 

10.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

c) Apresentação de atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome da empresa ou seu responsável técnico, por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu objetos iguais ou similares 
ao desta licitação.  

 

ONDE SE LÊ: ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

7.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.2.1. Atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante 
executou ou forneceu com satisfação, serviços e materiais equivalentes ou similares conforme planilha 
orçamentária e termo de referência em características ao objeto desta licitação; 
 

LEIA-SE: ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

7.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.2.1. Atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a empresa ou 
responsável técnico,  executou ou forneceu com satisfação, serviços e materiais equivalentes ou similares 
conforme planilha orçamentária e termo de referência em características ao objeto desta licitação; 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

  

 

Fica  agendada a sessão pública para a Entrega e Abertura dos Envelopes PROPOSTA E HABILITAÇÃO, 
para o dia  15 de Março de 2.022 às 9:00 horas. 
 
Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações) e publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município, Jornal Folha de São Paulo. 

Laranjal Paulista,  21 de Fevereiro de 2.022. 

 

Alcides de Moura Campos Junior 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


