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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022/SRP – REGISTRO DE PREÇOS 

ERRATA  

A Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ-MF 
01.613.338/0001-81, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, nº 1962, Centro, Floresta do Araguaia - PA, 
através do seu Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 198/2021, torna público a errata do EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022/SRP, a fim de permitir que seja retificado, ficando alterada a 
sequência numérica dos os itens do capítulo XIII, e em decorrência do feriado Estadual do dia 15 de 
agosto de 2022 (Adesão do Grão-Pará à independência do Brasil), ficam também alterados os itens 1.2 e 
1.3, que passam a vigorar com a seguinte redação e ordem conforme edital retificado:  

ONDE SE LÊ:  

1.2 O recebimento das propostas será a partir do dia 02/08/2022 até 08:00 horas do dia 15/08/2022. 

1.3 O início da sessão de disputa dos preços para os itens será às 08:15 horas do dia 15/08/2022. 

LEIA-SE:  

1.2 O recebimento das propostas será a partir do dia 02/08/2022 até 08:00 horas do dia 16/08/2022. 

1.3 O início da sessão de disputa dos preços para os itens será às 08:15 horas do dia 16/08/2022. 

ONDE SE LÊ:  

13.2 Para agilidade no julgamento, os documentos deverão ser anexados em seus campos próprios 
e na ordem definida acima (Capítulo XIII). 

13.2.1 Ao Pregoeiro reserva o direito de rejeitar os documentos anexados em campos 
impróprios e fora da ordem definida neste edital. 

13.3 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado 
no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses 
anteriores à data determinada para a abertura da sessão de julgamento. 

13.4 Conforme previsto no item 8.2 deste edital, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, a licitante deverá apresentar juntamente com os documentos de habilitação jurídica a 

comprovação de que não se enquadra em nenhuma das condições de impedimentos, tanto da pessoa 

jurídica, quanto de seu sócio majoritário ou proprietário. 

13.5 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas 
diligências, visando a confirmar a capacidade operacional, técnica, gerencial e administrativa das empresas 
concorrentes.  

13.6 Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, 
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos 
oficiais, a habilitação do licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pode ser 
apresentado, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não ultrapasse o 
prazo de 20 dias a contar do encerramento da sessão pública de disputa de preços).  

13.7 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da 
empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação do licitante, 
sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 
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13.8 A critério do pregoeiro, o prazo máximo definido neste procedimento licitatório para apresentação da 
proposta escrita e das provas de habilitação (documentação) poderá ser prorrogado por tempo a ser 
determinado pelo mesmo.   

LEIA-SE:  

13.7 Para agilidade no julgamento, os documentos deverão ser anexados em seus campos próprios 
e na ordem definida acima (Capítulo XIII). 

13.7.1 Ao Pregoeiro reserva o direito de rejeitar os documentos anexados em campos 
impróprios e fora da ordem definida neste edital. 

13.8 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado 
no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses 
anteriores à data determinada para a abertura da sessão de julgamento. 

13.9 Conforme previsto no item 8.2 deste edital, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, a licitante deverá apresentar juntamente com os documentos de habilitação jurídica a 
comprovação de que não se enquadra em nenhuma das condições de impedimentos, tanto da pessoa 
jurídica, quanto de seu sócio majoritário ou proprietário. 

13.10 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas 
diligências, visando a confirmar a capacidade operacional, técnica, gerencial e administrativa das empresas 
concorrentes.  

13.11 Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, 
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos 
oficiais, a habilitação do licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pode ser 
apresentado, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não ultrapasse o 
prazo de 20 dias a contar do encerramento da sessão pública de disputa de preços).  

13.12 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da 
empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação do licitante, 
sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 

13.13 A critério do pregoeiro, o prazo máximo definido neste procedimento licitatório para apresentação da 
proposta escrita e das provas de habilitação (documentação) poderá ser prorrogado por tempo a ser 
determinado pelo mesmo.   

Permanecem em vigor, íntegras e inalteradas, todas as demais disposições relativas ao EDITAL PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2022/SRP, e considerando que as alterações aqui registradas não afetam a 

formulação das propostas, não há necessidade de reabertura dos prazos inicialmente estabelecidos. 

 

Floresta do Araguaia - Pará, 08 de agosto de 2.022. 

 

 
DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA 

Pregoeiro 
Decreto nº 189/2021 
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