AVISO DE RETIFICAÇÃO: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 059/2021
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro Sr. Sérgio Vítor Alves Rodrigues, nomeado pela Portaria nº 005 de
06 de janeiro de 2015, comunica os interessados que foi retificado o item 6.3 letra “c” que trata da qualificação técnica,
e após alteração, passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê:
6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
.
(...)
b) (...)
c) Experiência da Licitante na realização de serviços na área e que a empresa tem capacidade técnica para ser contratada
que deverá ser por meio de 01 (um) atestado que expressam as atividades desenvolvidas de acordo com o objeto
licitado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado (da contratante à
licitante), em papel timbrado da contratante, constando ainda o nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão.
( O pregoeiro e a equipe técnica de apoio, em qualquer momento poderão realizar diligências para verificar a veracidade
das informações contidas neste atestado, as quais poderão ser obtidas mediante solicitação da apresentação da nota
fiscal da respectiva prestação dos serviços ).

Deve se ler:
6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
.
(...)
b) (...)
c) Experiência da Licitante na realização de serviços na área, demonstrando capacidade técnica para ser contratada que
deverá ser por meio da apresentação de 01 (um) atestado que expressam que as atividades desenvolvidas comprovam
capacidade técnica para Gestão de Pessoas, de modo que os atestados sejam compatíveis ou similares para comprovar
tal aptidão, os quais poderão ser fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado (da contratante à licitante),
em papel timbrado da contratante, constando ainda o nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão. ( O
pregoeiro e a equipe técnica de apoio, em qualquer momento poderão realizar diligências para verificar a veracidade
das informações contidas neste atestado, as quais poderão ser obtidas mediante solicitação da apresentação da nota
fiscal da respectiva prestação dos serviços ).
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